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Secţiunea 1 – Introducere. Cadrul general şi potenţialul de dezvoltare a 
turismului la nivel regional 

 
O regiune, pentru a-şi exprima viabilitatea ca destinaţie turistică, trebuie să-şi pună în 

evidenţă elementele sale definitorii, dar şi activităţile din sfera recreativă, curativă sau culturală 
în care s-a specializat (Cocean et al., 2002, pp. 297-298). Aceasta presupune mai multe etape, 
organic legate între ele într-un cadru planificat, cu stabilirea unor obiective şi strategii specifice, 
atât la nivel micro, mezo, cât şi macro, pornindu-se de la „studierea cererii motivaţionale, a 
resurselor, prin prisma funcţionalităţii lor în turism şi a rentabilităţii în exploatare” (Erdeli, 
Gheorghilaş, 2006, pp. 288-289). 

În condiţiile crizei economice actuale, foarte mulţi specialişti consideră turismul ca fiind 
unul dintre sectoarele cu cel mai ridicat potenţial de a oferi creşterea şi dezvoltarea economică 
la nivel internaţional. În prezent, turismul reprezintă unul dintre cele mai dinamice sectoare 
economice, care înregistrează schimbări permanente şi o evoluţie ascendentă. În perioada 
cuprinsă între sfârşitul celui de-al doilea război mondial şi până în prezent, turismul a evoluat 
de la o activitate cu dimensiuni relativ reduse, de o importanţă limitată, devenind a doua mare 
industrie de pe glob după cea a petrolului. Această evoluţie, care s-a desfăşurat pe parcursul a 
numai 50 de ani, este remarcabilă şi oferă posibilitatea de a ne imagina importanţa industriei 
turismului în următorii 50 de ani, cu condiţia, desigur, ca tendinţa înregistrată până în prezent 
să continue.1 

Turismul reprezintă un fenomen economico-social propriu civilizaţiei moderne, puternic 
ancorat în viaţa societăţii şi, ca atare, aflat într-o relaţie de intercondiţionalitate cu aceasta. 
Astfel, tendinţele înregistrate în evoluţia economiei mondiale, atât cele pozitive, exprimate de 
sporirea producţiei şi, pe această bază, a prosperităţii generale, de intensificare a schimburilor 
internaţionale şi lărgirea cooperării dintre state, de industrializare şi terţiarizare, cât şi cele 
negative precum crizele sau perioadele de recesiune economică, extinderea sărăciei şi 
şomajului, inflaţiei, deteriorarea mediului, au influenţat cantitativ şi structural activitatea 
turistică, stimulând călătoriile şi diversificând orientarea lor spaţială.  

De asemenea, faptul că turismul se adresează unor segmente largi ale populaţiei, că 
răspunde pe deplin nevoilor materiale şi spirituale ale acesteia, s-a reflectat în intensificarea 
circulaţiei turistice, imprimând fenomenului unul dintre cele mai înalte ritmuri de creştere. Pe 
de altă parte, prin amploarea şi conţinutul său complex, turismul antrenează un vast potenţial 
natural, material şi uman având implicaţii profunde asupra dinamicii economiei şi societăţii, 
precum și asupra relaţiilor internaţionale. Turismul poate fi privit şi ca o conduită socială, 
deoarece experienţa umană trăită în calitate de turist, este, de obicei, împărtăşită altor oameni, 
iar multe dintre deciziile legate de o experienţă în turism sunt influenţate atât de psihologia 
individului, cât şi de autoaprecierea rolului social al turismului. 

Pe plan social, turismul asigură accesul oamenilor la tezaurul de civilizaţie şi frumuseţe al 
societăţii, facilitează schimbul de opinii, idei, gânduri, contribuind în mod direct la formarea 
intelectuală a indivizilor, la înţelegerea şi conlucrarea oamenilor. El are potenţialul de a 
contribui la promovarea dezvoltării sociale prin efectele pe planul ocupării, redistribuirii 

                                                           
1 Croitoru, M., Economie teoretică şi aplicată, Volumul XVIII (2011), No. 9 (562), p. 110.   
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veniturilor şi atenuării sărăciei. Efectele benefice pot include şi modernizarea infrastructurii, cu 
consecinţe pozitive asupra standardului de viaţă al populaţiei din zonele de destinaţie turistică. 

2 
Acţiunea activităţii de turism se manifestă pe o multitudine de planuri, fiind astfel 

stratificată, de la stimularea creşterii economice la ameliorarea structurii sociale, de la 
valorificarea superioară a resurselor natural-materiale, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. 
Aportul turismului la progresul economico-social diferă de la o ţară la alta, în funcţie de nivelul 
său de dezvoltare şi de politica promovată faţă de turism.  

Principalele argumente care determină necesitatea dezvoltării turismului rezultă din 
următoarele aspecte: 

 Resursele turistice fiind practic inepuizabile, turismul reprezintă unul din sectoarele economice 
cu perspective reale de dezvoltare pe termen lung; 

 Exploatarea şi valorificarea complexă a resurselor turistice, însoţite de o promovare eficientă 
pe piaţa externă, pot constitui o sursă de sporire a încasărilor valutare ale statului, contribuind 
astfel la echilibrarea balanţei de plăţi externe; 

 Turismul reprezintă o piaţă sigură a forţei de muncă şi de redistribuire a celei disponibilizate din 
alte sectoare economice puternic restructurate; 

 Turismul, prin efectul său multiplicator, acţionează ca un element dinamizant al sistemului 
economic global, generând o cerere specifică de bunuri şi servicii care antrenează o creştere în 
sfera producţiei acestora, contribuind în acest mod la diversificarea structurii sectoarelor 
economiei naţionale. 

În ciuda contribuţiei sale la creşterea economică, dezvoltarea sectorului turismului poate 
fi îngreunată de o serie de obstacole de natură economică şi legislativă care pot afecta 
competitivitatea acestui sector.  

Percepţia României ca destinaţie turistică este neclară; nu are o reputaţie bună ca 
destinaţie bona fide pentru turiştii de ocazie. Aceasta este cauzată în parte de: deficienţe în 
marketingul destinaţiei, absenţa sprijinului guvernamental în turism, practici neprofesioniste în 
sectorul turismului de afaceri, standarde scăzute ale serviciilor pentru vizitatori, infrastructură 
turistică deficitară, facilităţi şi moduri de petrecere a timpului neadecvate. 

Relansarea turismului din România, a destinaţiilor turistice şi atragerea unui număr mai 
mare de turişti străini ar putea aduce beneficii suplimentare, în viziunea managerilor în turism, 
dar cu multe şi necesare schimbări. Aici trebuie atrasă atenţia că transformarea, schimbarea, 
revigorarea sau promovarea în turism necesită altă strategie decât schimbarea incrementală 
(îmbunătaţire continuă), deoarece succesul din trecut poate fi cel mai mare obstacol, uneori3. 

Un sector al turismului aflat în creştere poate contribui eficient la ocuparea forţei de 
muncă, la sporirea venitului naţional şi, de asemenea, îşi poate pune în mod decisiv amprenta 
asupra balanţei de plăţi. Astfel, turismul poate fi un motor important de creştere economică şi 
prosperitate mai ales în ţările cu economii emergente, fiind un element cheie în reducerea 
sărăciei şi disparităţilor regionale. Deviza ”acţiune şi nu vorbe frumoase” ar trebui să ghideze 
politicile naţionale de turism din orice ţară, pornind de la respectul responsabilităţilor tipice 
duse la nivelurile amintite mai sus: naţional, regional şi local. 

De asemenea, în guvernarea unei destinaţii turistice trebuie să ţinem cont şi de ciclul de 
viaţă al destinaţiei  respective. Orice model postulează faptul că destinaţiile turistice tind să 
experimenteze cinci faze distincte de dezvoltare: explorare, implicare, dezvoltare, consolidare 

                                                           
2 Gruescu R., Axinte Gh., Competitivitatea destinaţiei turistice, Editura Sitech, 2010, p. 42. 
3 Mazilu, Mirela Elena, Opportunities and Threats for Romania as a Tourist Destination after the World Economic Crisis, 5th WSEAS 

International Conference on Economy and ManagementTransformation (EMT’10), Universitatea de Vest, Timişoara, 2010, p. 66-72. 
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şi stagnare. În funcţie de reacţia managerilor destinaţiei la stagnare, sunt posibile diverse 
scenarii, inclusiv declinul, stabilizarea, reîntinerirea sau reinventarea. 

În stadiul de consolidare şi stagnare, managerii trebuie să intervină şi să acţioneze pentru 
a evita nedoritul declin al respectivei destinaţii turistice. De aceea, se impune organizarea unui 
Management al Destinaţiei (DMO - Destination Management Organisation), ale cărui etape de 
guvernanţă pot asigura inclusiv durabilitatea unei destinaţii turistice precum Oltenia. 

Existenţa unui patrimoniu turistic valoros (aşa cum este cazul regiunii Sud-Vest Oltenia) 
nu conduce automat la manifestarea unui turism profitabil, decât dacă acesta este însoţit de 
servicii corespunzătoare, care să le facă accesibile turiştilor şi să le pună în valoare. Astfel, 
regiuni ale ţării cu potenţial turistic relativ modest au ajuns la o activitate turistică importantă, 
datorată unui management eficient al activităţilor de marketing. Destinaţiile turistice sunt 
entităţi care ridică multe probleme referitoare la managementul activităţii de marketing, în 
primul rând datorită multitudinii de actori locali. Activitatea de management la nivelul 
destinaţiei turistice este o provocare, deoarece în cadrul acesteia acţionează diverse companii 
private, publice ale căror interese trebuie armonizate cu interesele destinaţiei. Deciziile 
manageriale trebuie să mulţumească şi populaţia locală şi turiştii. Organizaţiile de management 
al destinaţiei turistice (DMO) sunt cele care se ocupă cu planificarea şi marketingul unei regiuni 
şi care au capacitatea şi resursele necesare pentru a acţiona în direcţia obiectivelor strategice. 

Interesele acestora şi direcţiile de acţiune trebuie armonizate cu cele ale organizaţiilor 
naţionale de turism (NTO) în funcţie de apartenenţa destinaţiei respective. Obiectivele 
strategice de management al marketingului destinaţiilor turistice pe care aceste organizaţii 
trebuie să la aibă în vedere sunt următoarele: creşterea prosperităţii la nivelul populaţiei locale, 
maximizarea gradului de satisfacţie al turiştilor, maximizarea profitabilităţii întreprinderilor de 
turism locale, optimizarea impactului turismului prin asigurarea unui echilibru între beneficiile 
economice şi costurile socio-culturale şi de mediu.   

Destinaţia sau punctul terminus al vacanţei turiştilor este un element complex ce face 
legătura între geografie (prin totalitatea resurselor - antropice şi naturale - pe care le pune la 
dispoziţia turiştilor) şi turism (prin totalitatea activităţilor pe care aceştia le pot desfăşura şi a 
serviciilor pe care le pot consuma pe perioada sejurului). Complexitatea destinaţiei constă în 
faptul că reprezintă un produs şi în acelaşi timp mai multe produse. Serviciile ce formează 
produsul / produsele turistice oferit / oferite într-o destinaţie, şi care trebuie să se diferenţieze 
de cele oferite de concurenţi, sunt cele care formează brand-ul. 

Prin destinaţie turistică se poate înţelege o ţară, o regiune din cadrul unei ţări, un oraş, un 
sat sau o staţiune. Indiferent de tipul destinaţiei, sarcinile marketingului sunt aceleaşi: crearea 
unei imagini favorabile a destinaţiei la nivelul segmentelor ţintă de vizitatori, conceperea unor 
instrumente de susţinere şi difuzare a imaginii şi, nu în ultimul rând, promovarea imaginii 
destinaţiei în zonele de origine.4  

Gestiunea/managementul destinaţiei turistice reprezintă determinantul care oferă marja 
de manevră pentru realizarea competitivităţii destinaţiei turistice în măsura în care ea include 
programe, structuri, sisteme şi procese care pot fi conduse şi gestionate de indivizi, organizaţii, 
acţiuni colective. Aceasta priveşte acţiuni legate de aplicarea cadrului pentru politica şi 
planificarea destinaţiei turistice şi vizează ranforsarea atractivităţii destinaţiei, urmăreşte 
ameliorarea eficacităţii şi calităţii resurselor şi a factorilor de susţinere şi adaptarea optimă la 
contrariile impuse, precum şi la oportunităţile oferite de mediul extern. Acestui determinant îi 
revin şapte domenii de acţiune în materie de gestiune a calităţii: garantarea calităţii experienţei 
oferite vizitatorilor, realizarea marketingului destinaţiei, informarea permanentă a partenerilor, 
dezvoltarea resurselor umane şi adaptarea lor la nevoile existente, asigurarea unui aport 

                                                           
4 Mazilu, Mirela Elena, Towards a model of an optimal-sustainable tourist destination, ISI Proceedings of International Conference:Cultural, 
Urban and Tourism Heritage, CUHT, Corfu, Greece, 24-26 Iulie 2010, pag.28-35 
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financiar şi de capital adaptat nevoilor, gestiunea eficientă a fluxurilor vizitatorilor, protecţia 
mediului.5 

Din punct de vedere al raportului calitate-preţ, România a încetat să mai fie o piaţă 
turistică atractivă (vezi indicatorii care arată  dezavantajul competitiv României ca destinaţie 
turistică - Fig.1). 

 

                                                           
5 Modelul competitivităţii conform celui adoptat de Couch Richie 
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Fig. 1 - Organizarea Managementului Destinaţiei Sud-Vest Oltenia 

 

 
Sursa: Cândea M, Stăncioiu Felicia Aurelia, Mazilu Mirela, Marinescu Cristina- The Tourist Destination-The 
Competitive Unit on the future Market of Tourism, Proceedings ISI  of The 2-nd WSEAS International Conference on 
Cultural Heritage and Tourism, Corfu, 2009, p.101-106. 

 
Tabel nr. 1 - Cele mai importante dezavantaje în dezvoltarea turismului în România 

 

Indicatorii cel mai rău clasaţi Scorul privind dezavantajul competitiv 

Calitatea drumurilor 2,59 

Sustenabilitatea dezvoltării industriei turismului 2,57 

Eficacitatea marketingului şi a construcţiei de marcă 2,43 

Locul turismului între priorităţile guvernului   2,41 

Extinderea şi efectul taxării 2,12 

Transparenţa politicii guvernamentale 2,10 

Acces la apă de băut îmbunătăţită 1,87 

Deschiderea turismului 1,86 
Sursa: Eurostat, Panorama on tourism, 2010-Mazilu, M.E., Towards a model of an optimal-sustainable tourist 
destination, Volumul Conferinţei Internaţionale Cultural, Urban and Tourism Heritage, CUHT, 2010, Corfu, Greece, 
24-26 Iulie 2010, p.28-35. 

 
Indicele calculat de World Economic Forum (WEF) ia în calcul 13 categorii de elemente. 

România are avantaje competitive în doar şase categorii, însă toate cele 13 componente ale 
indicelui cuprind dezavantaje competitive ale turismului românesc. Cei 13 piloni ai indicelui de 
ţară au fost calculaţi folosind date din rapoartele anterioare ale unor instituţii internaţionale şi 
printr-un sondaj realizat de WEF. Respondenţii sondajului sunt jucători din piaţa de profil a 
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tuturor ţărilor incluse în top. România stă cel mai bine la capitolul resurse naturale şi culturale, 
unde ocupă poziţia 46 din 124 de ţări evaluate, cu un scor de 4,64.  

Acest indice a ţinut cont de influenta dioxidului de carbon şi de numărul rezervaţiilor 
naţionale şi a locurilor protejate de UNESCO.  

Reglementările şi normele din turism au adus României locul 67 în lume şi nota 4,61. Acest 
pilon al indicelui ia in calcul cerinţele de viză pentru scopuri turistice şi deschiderea respectivei 
ţări pentru acorduri bilaterale de servicii de transport aerian. Infrastructura din sectoarele 
turism şi IT&C au primit note de 3,55 - locul 50 în lume, respectiv 2,85 – poziţia 56 in topul 
Forumului. WEF a ţinut cont, în privinţa infrastructurii turismului, de numărul camerelor 
hoteliere la 100 de locuitori, prezenţa companiilor de închiriat automobile şi numărul ATM-
urilor pentru cardurile de credit Visa, etc. În IT&C, Forumul a evaluat numărul utilizatorilor de 
internet şi al liniilor telefonice. Resursele umane ale României în domeniul turismului sunt pe 
locul 76 în lume şi au o notă de 4,96. Evaluarea resurselor umane a luat în calcul procentul 
populaţiei cu educaţie primară, secundară, prezenţa şi întâmpinarea unor boli precum HIV sau 
tuberculoza şi speranţa de viaţă. La capitolul siguranţă şi securitate, România se clasează pe 
locul 72 în lume, cu scorul de 4,26. Regulamentul de mediu este domeniul în care România se 
situează cel mai prost, locul 101 în lume, cu nota 3,31. Sănătatea şi igiena din turismul 
românesc sunt pe locul 99 în lume şi au un scor de 4,26. Aceasta componentă a indicelui ţine 
cont de accesul la condiţii sanitare bune, la apă potabilă şi de numărul de medici la 1.000 de 
locuitori. Promovarea turismului românesc a primit o nota de 3,45 şi se clasează pe locul 82 în 
lume. World Economic Forum a luat în calcul, pentru acest pilon al indicelui, ponderea în 
produsul intern brut a cheltuielilor guvernamentale pentru turism şi călătorii. Pentru 
promovarea turismului, instituţia a mai ținut cont de prezenţa respectivei ţări la cele mai 
importante târguri internaţionale de turism.6  

Participarea României la competiţia turismului internaţional, pe continent si pe glob, în 
condiţiile existenţei unui patrimoniu turistic deosebit de valoros, la nivelul exigenţelor pieţelor 
europene şi mondiale ramâne o problema de acţiune fermă a guvernului. Viziunea sistemică a 
strategiei dezvoltării durabile a turismului românesc, în contextul ajustării structurale a întregii 
economii naţionale, impune atenţiei faptul că turismul a devenit o ramură economică prioritară 
în interdependenţă organică cu celelalte ramuri și sectoare economico-sociale.  

Elementul hotărâtor, în plan ştiinţific și decizional, îl constituie definirea unei concepţii 
ferme, realiste privind valorificarea patrimoniului și obiectivele dezvoltării durabile a turismului 
din Regiunea Sud-Vest Oltenia7. 

 
Tabel nr. 2 - Cele mai importante avantaje în dezvoltarea turismului în România8 

 

Indicatorii cel mai bine clasaţi 
Scorul privind 

avantajul competitiv 

Resursele umane din turism 4,96 

Resurse naturale şi culturale 4,64 

Reglementarile si normele din turism 4,61 

Volumul cheltuit de vizitatorii străini pe servicii turistice din ţară 4,43 

Siguranţă şi securitate în turism 4,26 

Sănătatea şi igiena 4,26 

                                                           
6 http://www.wall-street.ro/articol/Turism/26221/Romania-la-nivelul-Azerbaidjanului-in-clasamentul-mondial-de-turism.html 
7 Mazilu, M.E. , Romania –an Attractive Tourist Market after the World economic Crisis, International Journal of Energy and Environment, Issue 

2, Volume 5, 2011, p.212-221. 
8 http://www.wall-street.ro/articol/Turism/26221/Romania-la-nivelul-Azerbaidjanului-in-clasamentul-mondial-de-turism.html 
 

http://www.wall-street.ro/articol/Turism/26221/Romania-la-nivelul-Azerbaidjanului-in-clasamentul-mondial-de-turism.html
http://www.wall-street.ro/articol/Turism/26221/Romania-la-nivelul-Azerbaidjanului-in-clasamentul-mondial-de-turism.html
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Tabel nr. 3 - Propuneri de acţiuni pentru ca destinaţia turistică Sud-Vest Oltenia să devină 
competitivă în domeniul turismului  

 

Planificare Informare Stabilirea ofertei turistice 

  stabilirea 
misiunii   
  organizarea 

 informaţii pentru oaspeţi   
 informaţii pentru 
populaţia locală   
 suport  pentru jurnalişti  

 grija pentru oaspeţi   
 distracţii pentru oaspeţi   
 coordonarea infrastructurii turistice 
 operarea facilităţilor de distracţii      
 controlul şi îmbunătăţirea calităţii 
produsului    

Marketing 
şi comunicaţii 

Vânzări Lobby 

 promovare 
 promovarea 
vânzărilor 
 PR 
 managementul  
brand-ului 
 cercetarea pieţei 

 informaţii şi sistemul de 
rezervări   
 pachete 

 conştientizarea turismului în rândul 
populaţiei   
 înţelegerea turismului la nivelul 
autorităţilor politice   
 colaborarea în organizaţii   
“cooperative”    

Sursa: Cândea M, Stăncioiu Felicia Aurelia, Mazilu Mirela, Marinescu Roxana Cristina, The Tourist Destination-The 
Competitive Unit on thr future Market of Tourism, Proceedings ISI  of The 2-nd WSEAS International Conference on 
Cultural Heritage and Tourism,Corfu,2009,  p.101-106. 

 

1.1 Prezentarea cadrului de politici/strategii/planuri europene, naţionale, 
regionale/judeţene relevante pentru dezvoltarea turismului la nivelul regiunii 
Sud-Vest Oltenia  

  
1.1.1. CADRUL EUROPEAN 
 
a. Strategia Europa 2020 
 

Adoptată în martie 2010, Strategia Europa 2020 propune trei priorităţi care se susţin 
reciproc:  

 creşterea inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere și inovare; 
 creşterea durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; 
 creşterea favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării 

forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială. 
Comisia Europeană prezintă şapte iniţiative emblematice pentru a stimula realizarea de 

progrese în cadrul fiecărei teme prioritare:  
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1. „O Uniune a inovării”  pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru şi accesul la finanţările pentru 
cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor inovatoare în 
produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă;  

2. „Tineretul în mişcare” pentru a consolida performanţa sistemelor de educaţie şi pentru a 
facilita intrarea tinerilor pe piaţa muncii; 

3. „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet 
de mare viteză şi pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piaţă digitală unică 
gospodăriilor şi întreprinderilor; 

4. „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite 
decuplarea creşterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o economie 
cu emisii scăzute de carbon, pentru a creşte utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru 
a moderniza sectorul transporturilor şi a promova eficienţa energetică; 

5. „O politică industrială adaptată erei globalizării”  pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri, 
în special pentru IMM-uri, şi a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide şi durabile în 
măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial; 

6. „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” pentru a moderniza pieţele 
muncii şi a oferi mai multă autonomie cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora pe 
tot parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai bune 
corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea  
profesională;  

7. „Platforma europeană de combatere a sărăciei”  pentru a garanta coeziunea socială şi 
teritorială, astfel încât beneficiile creşterii şi locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar 
persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de a 
duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate.  

În conformitate cu strategia economică „Europa 2020”, cadrul propice pentru 
dezvoltarea acţiunilor din turism la nivelul Uniunii Europene se poate construi în jurul 
următoarelor patru priorităţi: 

1. Stimularea competitivităţii sectorului turistic din Europa prin:  

 dezvoltarea inovaţiei în turism, facilitând, de exemplu, adaptarea sectorului şi a 
întreprinderilor acestuia la evoluţiile pieţei în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicării 
şi în domeniul inovaţiei; 

 consolidarea competenţelor profesionale din cadrul sectorului prin promovarea 
oportunităţilor oferite de diferite programe ale UE, cum ar fi Leonardo da Vinci sau 
Programul-Cadru pentru Inovare şi Competitivitate, cu subprogramele „Erasmus pentru 
tinerii întreprinzători” şi, respectiv, „E-calificări pentru inovare”; 

 încercarea de a depăşi caracterul sezonier al cererii, facilitând, de exemplu, schimburile 
turistice voluntare între ţările UE, în special în afara sezonului de vârf şi pentru anumite 
grupuri-ţintă ale societăţii, precum şi încurajând dezvoltarea unui mecanism voluntar de 
schimburi de informaţii online în vederea unei mai bune coordonări a vacanţelor şcolare între 
ţările UE; 

 promovarea diversificării ofertei turistice, în special printr-o mai bună concentrare asupra 
patrimoniului comun al Europei şi o mai bună promovare a acestuia, precum şi prin 
integrarea patrimoniului „natural” în strategiile de turism; 

 contribuţia la o mai bună coordonare a activităţilor de cercetare legate de turism şi la 
consolidarea datelor socio-economice privind turismul la nivel european. 

2. Promovarea dezvoltării unui turism durabil, responsabil şi de calitate prin:  

 dezvoltarea unui sistem de indicatori pentru gestionarea durabilă a destinaţiilor, care ar 
putea contribui la dezvoltarea unei mărci pentru promovarea destinaţiilor de turism durabil; 
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 organizarea unor campanii de sensibilizare pentru o mai bună informare a turiştilor europeni 
privind destinaţiile, inclusiv informarea privind transportul şi relaţiile cu populaţia locală; 

 dezvoltarea unei mărci europene pentru calitatea turismului, pe baza experienţelor 
naţionale, pentru a spori securitatea şi încrederea consumatorului; 

 facilitarea identificării riscurilor legate de schimbările climatice pentru a proteja mai bine 
turismul european împotriva investiţiilor nerentabile şi pentru explorarea posibilităţilor unor 
servicii turistice alternative; 

 propunerea unei carte a turismului durabil şi responsabil; 

 propunerea unei strategii pentru un turism de coastă şi maritim durabil; 

 instituirea sau consolidarea cooperării dintre UE şi ţările emergente şi ţările din regiunea 
Mediteranei în scopul promovării modelelor de dezvoltare turistică durabilă şi responsabilă şi al 
schimburilor celor mai bune practici. 

3. Consolidarea imaginii şi vizibilităţii Europei ca ansamblu de destinaţii turistice durabile şi 
de calitate prin:  

 sprijinirea creării unei „mărci europene”, în strânsă cooperare cu ţările UE şi ca întregire a 
eforturilor promoţionale ale acestora, pentru a permite destinaţiilor europene să se distingă 
mai bine de alte destinaţii turistice internaţionale; 

 promovarea Europei ca destinaţie turistică durabilă şi de calitate prin intermediul site-ului 
„visiteurope.com” şi în cadrul marilor evenimente internaţionale sau la târgurile şi saloanele 
turistice de mare amploare; consolidarea participării UE în forurile internaţionale.  

4. Ridicarea la maximum a potenţialului politicilor şi instrumentelor financiare ale UE pentru 
dezvoltarea turismului prin:  

 mai buna integrare şi coordonare a turismului cu alte politici ale UE, cum ar fi cele în 
domeniul transporturilor, al concurenţei, al pieţei interne, al fiscalităţii, al protecţiei 
consumatorilor, al mediului, al ocupării locurilor de muncă şi al formării, al politicilor de 
dezvoltare regională şi rurală, toate acestea având un impact direct sau indirect asupra 
turismului; 

 promovarea şi mobilizarea instrumentelor şi a programelor de susţinere comunitară pentru 
turism, cum ar fi Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul European pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit. 
 

La nivelul Strategiei Europa 2020 este definit cadrul general de dezvoltare al Uniunii Europene, 
implicit pentru statele sale membre, pentru viitoarea perioadă de programare, 2014 – 2020. 
Dezvoltarea turismului reprezintă o temă dezbătută la nivelul Strategiei, Comisia propunând 
măsuri şi directive  care să asigure până în anul 2020 un turism durabil, responsabil şi de 
calitate.   

 
b. Documentele care reflecta angajamentele si orientarile CE in domeniul turismului: Working 
together for the future of European tourism (COM(2001) 665 final of 13.11.2001); Basic 
orientations for the sustainability of European tourism (COM(2003) 716 final of 21.11.2003); A 
renewed tourism EU policy: towards a stronger partnership for European Tourism (COM(2006) 
134 final of 17.03.2006); Communication on an Agenda for a sustainable and competitive 
European Tourism (COM(2007) 621 final of 19.10.2007) 
 
- Working together for the future of European tourism (COM(2001) 665 final of 13.11.2001) -  

În Comunicarea "Lucrând împreună pentru viitorul turismului european", Comisia 
Europeană a prezentat ideile sale cu privire la modalitatea optimă de a exploata potenţialul 



 

12 
 

competitiv al sectorului turistic european. Comunicarea este piatra de hotar finală a acţiunii 
"turismul şi ocuparea forţei de muncă", proces care a fost lansat cu patru ani mai devreme. 
 
- Basic orientations for the sustainability of European tourism (COM(2003) 716 final of 
21.11.2003). 

Ca o urmare concretă la una din cele zece măsuri pe care le-a anunţat în comunicarea sa 
"Lucrând împreună pentru viitorul turismului european", adoptată doi ani mai devreme, 
Comisia Europeană a solicitat o informare coordonată la nivelul întregii Uniuni pentru a spori 
dezvoltarea economică, socială şi durabilitatea de mediu a turismului european prin 
comunicarea "Orientări de bază pentru durabilitatea turismului european", care a subliniat 
necesitatea de a asigura coerenţa diferitelor politici comunitare şi măsuri care afectează 
durabilitatea turismului şi competitivitatea industriei. 
 
- A renewed tourism EU policy: towards a stronger partnership for European Tourism 
(COM(2006) 134 final of 17.03.2006) 

În februarie 2005, Comisia Europeană a propus un nou început pentru Strategia de la 
Lisabona, concentrând eforturile Uniunii Europene în direcţia îndeplinirii a două sarcini 
principale - realizarea unei creşteri puternice de durată şi asigurarea de locuri de muncă mai 
numeroase şi mai bune.  Pentru a răspunde la provocările existente şi pentru a asigura în 
acelaşi timp cea mai bună utilizare a resurselor disponibile, avantajată fiind şi de sinergiile 
create anterior, Comisia a propus o politică reînnoită a turismului european la nivelul 
Comunicării "O nouă politică de turism a UE: către un parteneriat mai puternic pentru turism în 
Europa". Scopul principal al acestei politici este să îmbunătăţească competitivitatea industriei 
europene a turismului şi să creeze locuri de muncă mai multe şi mai bune prin intermediul 
dezvoltării durabile a turismului în Europa şi la nivel global. 
 
- Communication on an Agenda for a sustainable and competitive European Tourism 
(COM(2007) 621 final of 19.10.2007) 

În octombrie 2007, Comisia Europeană a lansat o strategie de mediu pe termen lung pentru 
a asigura un turism european durabil şi competitiv. Aceasta sugerează faptul că toate părţile 
interesate ar trebui să întreprindă măsurile necesare pentru a consolida contribuţia practicilor 
durabile pentru a crea premisele unei competitivităţi adecvate a Europei ca fiind cea mai 
atractivă destinaţie turistică. Comunicarea conţine un mesaj de angajament al Comisiei în 
vederea îndeplinirii activităţilor exprimate la nivelul Agendei. Astfel se creează cadrul pentru 
punerea în aplicare a politicilor şi acţiunilor de susţinere europene în domeniul turismului şi în 
toate celelalte domenii politice care exercită un impact asupra turismului şi caracterului său 
durabil. 
 

Documentele antemenţionate exprimă în mod clar poziţia Comisiei Europene în raport cu 
subiectul dezbătut la nivelul prezentului studiu şi anume dezvoltarea turismului. Acţiunile şi 
măsurile întreprinse la nivelul Uniunii Europene influenţează cadrele naţionale şi implicit cele 
regionale ale fiecărui stat membru în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului, în special din 
perspectiva asigurării sustenabilităţii şi competitivităţii acestui sector la nivelul statelor 
membre.  

 
c. Comunicarea Comisiei din 2010: “Europa – Destinaţia turistică nr.1 din lume  - un nou cadru 
politic pentru turism in Europa” 



 

13 
 

Menţinerea Europei ca destinaţie turistică de top din lume este obiectivul unei comunicări 
prezentate de către Comisia Europeană în 30.06.2010. Cu 370 de milioane de sosiri 
internaţionale în 2008, Europa deţinea la momentul respectiv mai mult de 40% din cifra globală 
- o poziţie care trebuie menţinută. Cu toate acestea, impactul schimbărilor rapide ale 
economiei din întreaga lume afectează sectorul turistic, cu unele modificări importante în ceea 
ce priveşte comportamentul turistic şi pieţele de origine. Pe măsura identificării provocărilor, 
cum ar fi sezonalitatea şi îmbătrânirea populaţiei, documentul Comisiei defineşte o politică care 
vizează sprijinirea acestui sector esenţial al economiei europene şi propune iniţiative de 
promovare a competitivităţii şi dezvoltării durabile a turismului, bazându-se pe calitatea şi 
identificarea Europei ca fiind o destinaţie turistică foarte atractivă.  
 

La nivelul Comunicării antemenţionate, se abordează o tematică strâns legată de subiectul 
prezentului studiu, şi anume atractivitatea regiunilor Europei prin prisma valorificării 
potenţialului turistic.  

d. Declaraţia de la Madrid, aprilie 2010 
 

Prin intermediul acestui document, statele membre UE şi-au arătat disponibilitatea de a 
participa la implementarea viitorului cadru al politicii europene de turism, de a promova 
turismul durabil si responsabil, de a contribui la conştientizarea rolului inovaţiei si al noilor 
tehnologii în turism, la încurajarea schimbului de bune practici și de a susţine măsurile care 
încurajează reducerea sezonalităţii în turism și menţinerea angajaţilor din acest sector în 
extrasezon. Întâlnirea s-a axat pe trei teme de discutie: inovaţie şi concurenţă în turism; 
turismul durabil şi responsabil din punct de vedere social; imaginea Europei ca destinaţie 
turistică.  

Prin Declaraţia de la Madrid, miniştrii de turism prezenţi la întâlnire au prezentat Comisiei 
anumite puncte relevante şi pertinente pentru dezvoltarea durabilă a turismului precum: 
- Crearea unui cadru consolidat pentru aplicarea unei politici comune a turismului la nivelul 
întregii Uniuni Europene, încurajând cooperarea între statele membre, punându-se accent în 
special pe transferul de bune practici; 
- Diseminarea informaţiilor privind eforturile Comisiei Europene legate de aplicarea şi 
coordonarea politicilor comunitare cu impact asupra turismului şi atribuirea anumitor fonduri 
la nivelul instrumentelor financiare ale UE pentru dezvoltarea turismului; 
- Facilitarea accesului la călătorii în scop turistic a persoanelor cu dizabilităţi sau a persoanelor 
defavorizate; 
- Creşterea gradului de conştientizare asupra importanţei inovării, cercetării, informării şi 
comunicării pentru asigurarea unei competitivităţi adecvate a industriei turismului la nivelul 
Europei; 
- Dezvoltarea sustenabilităţii sectoarelor aflate în relaţionare directă cu sectorul turismului 
(transport, reciclarea deşeurilor, etc.); 
- Îndepărtarea obstacolelor ce apar în procesul dezvoltării pe pieţele turistice emergente; 
- Promovarea imaginii Europei în principalele ţări din Lumea a treia. 
 

Prin intermediul Declaraţiei de la Madrid s-a formalizat cadrul necesar asigurării unei 
dezvoltări durabile a turismului european, accentuându-se importanţa unei cooperări şi 
colaborări la nivelul tuturor Statelor membre pentru un progres inovativ şi sustenabil al 
turismului, fiind accentuate teme importante precum: participarea în implementarea unei 
politici europene consolidate în domeniul turismului; promovarea unui turism etic şi responsabil; 



 

14 
 

creşterea conştientizării privind importanţa inovării şi cercetării în domeniul turismului; 
sprijinirea măsurilor aplicate în vederea prelungirii sezoanelor turistice considerate ”de vârf”. 

 
e. Tratatul de la Lisabona 
 

De-a lungul anilor, Uniunea Europeană a reuşit să pună bazele unei politici europene a 
turismului, insistând pe factorii care determină competitivitatea ei, ţinând seama, în acelaşi 
timp, de cerinţele unei dezvoltări durabile. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, importanţa turismului este recunoscută: Uniunea Europeană are competenţe în 
domeniu pentru sprijinirea, coordonarea şi completarea acţiunii statelor membre. Este vorba 
de un progres clar, care aduce cu sine o clarificare necesară şi permite punerea în practică a 
unui cadru coerent de acţiune.  

Astfel, după cum se stipulează în articolul 195 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, UE poate: 
• să promoveze competitivitatea întreprinderilor din acest sector şi să creeze un mediu 
favorabil dezvoltării lor; 
• să favorizeze cooperarea dintre statele membre, în special prin schimbul de bune practici; 
• să elaboreze un mod de abordare integrată a turismului prin garantarea luării în considerare a 
acestui sector în alte politici ale sale. 
 

În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, obiectivul principal al politicii europene a 
turismului este stimularea competitivităţi sectorului, ţinând cont, în acelaşi timp, de faptul că, 
pe termen lung, competitivitatea este strâns legată de caracterul „durabil” al modului său de 
dezvoltare. 

 
 
f. Instrumentele europene de finanţare 
 

Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC), ca instrumente financiare prin care Uniunea 
Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în 
scopul realizării coeziunii economice şi sociale, pot sprijini dezvoltarea turismului, ca activitate 
economică, atât direct, cât şi indirect.  

Astfel, Fondul European de Dezvoltare Regională poate sprijini:  
- investiții menite să creeze locuri de muncă (destinate cu prioritate sectorului IMM). Ţinând 
cont de ponderea ridicată a IMM-urilor care activează în domeniul turismului şi al serviciilor 
conexe, este de aşteptat ca sprijinul financiar să fie direcţionat şi către acest sector; 
- infrastructura (de transport, de mediu, de comunicaţii, de educaţie, de sănătate, socială, 
culturală şi pentru energie). Acest aspect este absolut relevant pentru dezvoltarea turismului, 
fiind de necontestat faptul că acest sector necesită o bază de infrastructură bine dezvoltată; 
- dezvoltarea potenţialului autohton (acordarea de sprijin și servicii pentru întreprinderi, 
networking, cooperare și schimburi de experienţă), context în care pot fi sprijinite activităţile 
menite să valorifice potenţialul turistic, natural, cultural și imaterial din regiunile de dezvoltare 
ale statelor membre. 

Fondul Social European sprijină acţiunile statelor în următoarele domenii: 
* adaptarea lucrătorilor şi a întreprinderilor; sisteme de învăţare pe toată durata vieţii, 
conceperea şi diseminarea unor forme inovatoare de organizare a muncii; 
* îmbunătăţirea accesului la un loc de muncă al persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a 
persoanelor inactive, a femeilor şi a emigranţilor; 
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* integrarea socială a persoanelor defavorizate şi combaterea tuturor formelor de discriminare 
pe piaţa muncii; 
* consolidarea capitalului uman prin aplicarea unor reforme ale sistemelor de învăţământ şi 
prin activităţile de conectare în reţea a unităţilor de învăţământ. 

Pe fondul acestor domenii de acţiune ale Fondului Social European, dezvoltarea 
competenţelor în turism este o necesitate şi o buna direcţie de valorificare a resurselor umane 
ale unei regiuni.  

Fondul de coeziune promovează dezvoltarea durabilă prin reţele de transport trans-
european; protecţia mediului (eficienţa energetică, transportul, transportul non-rutier, 
transportul public ecologic etc.)9, asigurând un sprijin pentru reţelele-suport necesare 
dezvoltării activităţilor economice şi sociale. 

În cadrul perioadei de programare 2007-2013, au fost dezvoltate patru iniţiative comune 
de către Comisia Europeană (Direcţia Generală Politica Regională) în cooperare cu grupul Băncii 
Europene de Investiţii şi alte instituţii financiare, pentru ca politica de coeziune să devină mai 
eficientă şi mai durabilă. Două dintre aceste iniţiative se referă la promovarea instrumentelor 
de inginerie financiară (JEREMIE şi JESSICA), iar celelalte două (JASPERS şi JASMINE) 
funcţionează ca instrumente de asistenţă tehnică. 

 JASPERS: Asistenţă comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene - este un 
instrument de asistenţă tehnică pentru cele douăsprezece ţări care au aderat la UE în 2004 şi 
2007. Prin acest instrument, statelor membre în cauză li se oferă sprijinul de care au nevoie 
pentru a pregăti proiecte importante de înaltă calitate, care urmează a fi cofinanţate din 
fonduri ale UE. 

 JEREMIE: Resurse europene comune pentru microîntreprinderi şi IMM-uri - este o 
iniţiativă a Comisiei Europene dezvoltată împreună cu Fondul European de Investiţii. Această 
iniţiativă promovează utilizarea instrumentelor de inginerie financiară pentru a spori accesul 
IMM-urilor la finanţare, prin intervenţii ale fondurilor structurale. 

 JESSICA: Sprijin european comun pentru investiţii durabile în zonele urbane este o 
iniţiativă a Comisiei Europene dezvoltată în cooperare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB). Această iniţiativă sprijină dezvoltarea urbană 
durabilă şi regenerarea prin mecanisme de inginerie financiară. 

 JASMINE: Acţiune comună de sprijinire a instituţiilor de microfinanţare din Europa - 
urmăreşte să ofere asistenţă tehnică, dar şi sprijin financiar furnizorilor de microcredite 
nebancari şi să îi ajute să realizeze o creştere a calităţii activităţii proprii, să se extindă şi să 
dobândească un caracter durabil. JASMINE urmăreşte, de asemenea, promovarea bunelor 
practici în domeniul microcreditelor şi conceperea unui cod de conduită pentru instituţiile de 
microcredite.10 
 

Instrumentele europene de sprijin pentru politicile de dezvoltare pot avea o contribuţie 
majoră, atunci când sunt utilizate corespunzător, în facilitarea dezvoltării turismului atât la 
nivel regional, cât şi naţional. Este important ca acestea să fie cunoscute şi aplicate în 
conformitate cu specificul fiecărei iniţiative de dezvoltare, pentru asigurarea furnizării unor 
livrabile de calitate în conformitate cu normele şi cerinţele impuse. 

 
g. Iniţiativele UE în domeniul turismului 
 

                                                           
9 http://eufinantare.info/Instrumente_structurale_UE.html 
10 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/index_ro.cfm 

http://eufinantare.info/Instrumente_structurale_UE.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/index_ro.cfm
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Turismul este un sector-cheie al economiei europene. Acesta cuprinde o mare varietate de 
produse şi destinaţii şi implică mulţi actori relevanţi în acest domeniu, atât publici, cât şi privaţi, 
cu zone de competenţă foarte descentralizate, de multe ori la nivel regional şi local. 

Industria turismului generează mai mult de 5% din PIB-ul UE, cu aproximativ 1,8 milioane de 
întreprinderi ce activează în domeniu şi care dispun de un personal angajat în jurul nivelului de 
5,2% din totalul forţei de muncă (aproximativ 9,7 milioane de locuri de muncă). Dacă luăm în 
considerare şi sectoarele conexe, contribuţia estimată a turismului la PIB este mult mai mare: 
turismul generează indirect mai mult de 10% din PIB-ul Uniunii Europene, asigurând locuri de 
muncă pentru aproximativ 12% din forţa de muncă. 

Tratatul de la Lisabona recunoaşte importanţa turismului, Uniunea Europeană  prezentând 
o competenţă specifică în acest domeniu, şi asigură luarea deciziilor în condiţiile întrunirii unei 
majorităţi calificate. Un articol specific privind turismul precizează că "Uniunea completează 
acţiunea statelor membre în sectorul turismului, în special prin promovarea competitivităţii 
întreprinderilor din Uniune ce activează în acest sector".   

Ca urmare a Comunicării din 2010 despre turism, Comisia a elaborat un plan circular de 
punere în aplicare, subliniind  iniţiativele majore legate de turism ce urmează să fie puse în 
aplicare de către Uniunea Europeană în strânsă cooperare cu autorităţile naţionale, regionale şi 
locale, precum şi cu asociaţiile de turism şi alţi actori relevanţi publici / privaţi în domeniul 
turismului.   

Cele mai recente iniţiative UE în domeniul dezvoltării turismului sunt: 
1. Stimularea competitivităţii în sectorul turismului european 

a. Promovarea diversificării ofertei de servicii turistice 
b. Dezvoltarea inovării în industria turismului 
c. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale 
d. Încurajarea prelungirii sezonului turistic 
e. Consolidarea bazei de cunoştinţe socio-economice pentru turism 

2. Promovarea dezvoltării turistice sustenabile, responsabile şi de calitate 
3. Consolidarea imaginii şi viziunii Europei ca ansamblu de destinaţii turistice sustenabile şi de 
înaltă calitate 
4. Maximizarea potenţialul politicilor UE şi al instrumentelor financiare pentru dezvoltarea 
turismului11. 
 

Iniţiativele Uniunii Europene în domeniul turismului demonstrează implicarea acesteia nu 
numai la nivel declarativ, ci şi practic în asigurarea unei dezvoltări durabile şi sustenabile a 
turismului. De asemenea, un aspect inovativ al acestor iniţiative este reprezentat de îmbinarea 
măsurilor aplicabile nu numai pentru un sector ce necesită sprijin pentru dezvoltare, ci pentru 
mai multe sectoare complementare a căror dezvoltare paralelă asigură sustenabilitatea şi 
durabilitatea măsurilor aplicate (turismul cultural, turismul ecologic, etc.). 

 
h. Strategia UE pentru regiunea Dunării 
 

Ţările membre ale regiunii au solicitat Comisiei să propună un cadru prin care să se ofere 
soluţii eficiente la problemele-cheie cu care se confruntă zonele din regiunea Dunării. Prin 
consultările extinse, s-a vizat o gamă largă de idei şi preocupări. Aceste consultări au fost 
sprijinite de un proces online de consultare publică, în vederea asigurării unei abordări 

                                                           
11 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm
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transparente care să identifice problemele, priorităţile şi să adopte soluţiile propuse de către şi 
pentru cei care locuiesc în regiune.  

Cele patru priorităţi conturate, denumite „piloni”, sunt: conectarea regiunii Dunării; 
protecţia mediului în regiunea Dunării; asigurarea prosperităţii regiunii Dunării; consolidarea 
regiunii Dunării. Fiind un cadru structurat în mod coerent, Strategia reprezintă o nouă formă de 
cooperare pentru partenerii din zonă şi se axează pe coordonarea politicilor şi a instrumentelor 
financiare existente, nu pe crearea altora şi nici pe înfiinţarea de noi instituţii sau de noi 
proceduri birocratice.  

Strategia UE pentru regiunea Dunării confirmă şi sprijină activitatea continuă de dezvoltare 
a industriei de turism prin croaziere fluviale. Comisia Dunăreană de Turism (CDT) cunoaşte din 
proprie experienţă problemele de ordin practic care apar, cum ar fi procedurile administrative 
impuse echipajelor. Facilitarea dialogului dintre numeroasele autorităţi şi companii de 
croaziere implicate poate accelera şi uşura iniţiativele care să încurajeze atât companiile, cât şi 
turiştii.  

Acest lucru aduce beneficii foarte concrete pentru turism – CDT se asigură că vizitatorii se 
simt bine-veniţi şi în siguranţă în această regiune. Strategia va avea un rol vital în promovarea 
conştientizării turismului de-a lungul fluviului şi reprezintă o consolidare bine-venită a 
contactelor continue păstrate de Comisia Dunăreană de Turism.12  

O iniţiativă la nivel regional, benefică pentru turismul regiunii Sud-Vest Oltenia este 
implicarea Universităţii din Craiova în Proiectul SUERD (Strategia Uniunii Europene privind 
Dunărea), în primul rând prin crearea CIO (Catedra Onorifică Internaţionala) privind SUERD, 
urmând ca în cadrul acesteia să fie derulate proiecte, programe, inclusiv cursuri de formare 
pentru experții implicaţi. 

 

Având în vedere că 3 din cele 5 judeţe componente ale Regiunii Sud-Vest Oltenia sunt traversate 
de Dunăre, aplicarea Strategiei ante-menţionate pentru dezvoltarea turismului dunărean are o 
importanţă crucială în asigurarea unei creşteri durabile şi sustenabile a sectorului turismului în 
Regiunea Sud-Vest Oltenia, măsurile aplicate contribuind fundamental la progresul urmărit la 
nivelul turismului. 

 
 
1.1.2. CADRUL NAŢIONAL 
 
a. Cadrul normativ pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a staţiunilor turistice 
 

HG nr. 852/2008 reglementează normele şi criteriile de atestare a staţiunilor turistice în 
scopul protejării, conservării şi valorificării resurselor turistice.  

Atestarea staţiunilor turistice se face de către Ministerul Economiei, la solicitarea 
autorităţilor administraţiei publice locale, şi se aprobă prin hotărâre de guvern. 

Pe lângă elementele strict administrative legate de procedura de atestare, actul normativ 
include prevederi menite sa asigure creşterea vizibilităţii respectivelor localităţi pentru turişti şi 
potenţialii turişti (“Art 7. În scopul unei mai bune informări a turiştilor şi pentru îmbunătăţirea 
cadrului de protejare, conservare şi valorificare a resurselor turistice, localităţile ori părţi ale 
acestora, atestate ca staţiuni turistice de interes naţional sau local, vor fi semnalizate pe 
drumurile naţionale şi judeţene cu panouri indicatoare, la intrarea în staţiunea turistică”).  

Documentul ante-menţionat este relevant în cadrul prezentului Studiu privind dezvoltarea 
turismului în regiunea SV Oltenia, având în vedere că, până la acest moment, doar o parte din 

                                                           
12 Revista Panorama Inforegio, nr. 37, pg. 13. 
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localităţile cu potenţial turistic din regiune au fost atestate prin prisma reglementării statutului 
de staţiune, respectiv a condiţiilor şi criteriilor ce trebuie îndeplinite pentru încadarea unei 
localităţi ca şi staţiune turistică: Săcelu, Băile Govora, Băile Olăneşti, Călimăneşti-Căciulata, 
Voineasa, Horezu. 

Cunoscând aceste criterii şi condiţii, se pot identifica şi alte localităţi din regiunea Sud-Vest 
Oltenia cu potenţial de dezvoltare turistică şi care pot accede în ”Lista localităţilor atestate ca 
staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local”:  
- Judeţul Dolj: Gighera, Urzicuţa, Bechet, Segarcea, Zăval; 
- Judeţul Gorj: Rânca, Novaci, Baia de Fier, Bumbeşti Jiu; 
- Judeţul Mehedinţi: Dubova, Şimian, Obârşia Cloşani, Eşelniţa, Bala; 
- Judeţul Olt: Corabia, Scorniceşti; 
- Judeţul Vâlcea: Ocnele Mari, Mălaia, Vidra, Obârşia Lotrului. 
 
b. Cadrul normativ pentru aprobarea Programului anual de marketing şi promovare şi a 
Programului anual de dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor turistice  
 

HG nr. 77/2010 reglementează conţinutul şi procedura de aprobare a Programului anual 
de marketing şi promovare şi a Programului anual de dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor 
turistice, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.  

Programul anual de marketing şi promovare urmăreşte promovarea celor mai importante 
destinaţii şi forme de turism din Romania pe piaţa internă şi pe principalele pieţe turistice din 
străinătate prin intermediul următoarelor activităţi: 

a) studii de marketing; 
b) marketing prin internet şi alte mijloace electronice, incluzând şi realizarea şi 

administrarea unui portal de informaţii de turism, pe baze concurenţiale, cu suportarea 
integrală a cheltuielilor, inclusiv a celor de administrare, din fonduri bugetare, precum şi alte 
activităţi de marketing şi promovare prin internet şi alte mijloace electronice; 

c) participarea la manifestări expoziţionale de turism în ţară şi în străinătate; 
d) organizarea de vizite educaţionale şi de informare, în ţară, pentru reprezentanţi mass-

media, touroperatori, reprezentanţi ai societăţilor comerciale cu activităţi în turism din ţară şi 
străinătate, reprezentanţi ai asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în 
turism, ai administraţiei publice centrale şi locale, alţi lideri de opinie, specialişti în turism din 
ţară şi din străinătate etc.; 

e) organizarea de evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România 
sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, în ţară şi în străinătate, 
precum şi participarea în calitate de coorganizator împreuna cu asociaţiile profesionale, 
patronale si organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţile 
administraţiei publice locale şi centrale, alte entităţi cu activitate cu impact în domeniul 
turismului; 

f) activităţi de promovare şi publicitate prin intermediul companiilor aeriene care operează 
zboruri către destinaţii din România şi prin intermediul principalelor aeroporturi din România şi 
din străinătate pe care operează curse internaţionale către România constând în inserţii 
publicitare în materialele de promovare ale companiilor aeriene şi ale aeroporturilor, difuzare 
de clipuri TV promoţionale şi filme publicitare de turism în aeroporturi şi în aeronave, precum şi 
alte tipuri de activităţi de promovare şi publicitate în colaborare cu companiile aeriene sau cu 
aeroporturile; 

g) activităţi de promovare prin intermediul inserţiilor publicitare în cataloagele turistice 
realizate de către touroperatori, societăţi comerciale cu activitate de turism, asociaţii 
profesionale, patronale şi organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, 
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autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale, alte entităţi cu activitate cu impact în 
domeniul turismului, care promovează pe pieţele ţintă de interes destinaţia turistică România, 
produse turistice şi pachete de servicii turistice cu locul de desfăşurare în România; 

h) achiziţionarea de materiale de promovare de tipul: ghiduri despre România, hărţi, 
albume, cataloage, fotoreportaje, fotografii, cărţi cu specific de turism etc.; 

i) realizarea de materiale de promovare de tipul: cataloage, broşuri, pliante, postere şi foi 
volante, diverse tipărituri, ghiduri şi hărţi turistice, panouri, fotografii, albume, fotoreportaje, 
diapozitive, materiale audio-video, casete, filme cu specific de turism, CD-uri şi DVD-uri 
turistice, obiecte de protocol, expedierea materialelor promoţionale şi de protocol în ţară şi în 
străinătate etc.; 

j) activităţi de promovare prin intermediul posturilor de televiziune şi radio care realizează 
emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact în creşterea circulaţiei turistice în România, 
creşterea notorietăţii destinaţiilor turistice româneşti sau conştientizarea importanţei 
turismului românesc; 

k) acţiuni generale de publicitate şi reclamă a destinaţiilor turistice româneşti şi a 
produselor turistice românesti. 

Programul anual de dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor turistice urmăreste susţinerea 
turismului intern în vederea îmbunătăţirii circulaţiei turistice în paralel cu conservarea 
patrimoniului natural şi cultural.  

Programul anual de dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor turistice urmăreşte realizarea 
următoarelor obiective: 

i. îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice din România; 
ii. participarea în cadrul unor proiecte comune iniţiate pe plan intern şi internaţional în 

domeniul turismului; 
iii. realizarea de investiţii publice în infrastructura turistică; 
iv. dezvoltarea unor forme, produse şi destinaţii turistice importante din România; 
v. modernizarea şi extinderea sistemului informaţional în domeniul turismului; 

vi. perfecţionarea cadrului legal şi instituţional din sectorul turismului în conformitate cu 
bunele practici de la nivelul Uniunii Europene; 

vii. îmbunătăţirea calităţii formării profesionale a angajaţilor din sectorul turismului, în 
special a celor din structurile de primire turistică. 

 
c. Cadrul normativ şi metodologic privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi 
promovare turistică 
 

Ordinul nr. 1096/2008 reglementează procedura de acreditare a centrelor naţionale de 
informare şi promovare turistică. Odată acreditat, un astfel de centru va contribui la: 
a. informarea generală asupra ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale, regionale sau 

naţionale; 
b. punerea la dispoziţia turiştilor de materiale de promovare locale, regionale sau naţionale; 
c. informarea privind oferta locală de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit; 
d. informare cu privire la posibilităţile de rezervare a biletelor de transport, precum şi cu 

privire la ghizi turistici locali, naţionali şi specializaţi; 
e. organizarea de manifestări expoziţionale de turism pe plan local şi regional şi de activităţi 

generale de marketing intern şi extern cu rol în creşterea circulaţiei turistice locale şi 
regionale; 

f. consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale şi naţionale, 
ca serviciu cu titlu gratuit; 
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g. cooperarea cu instituţiile locale şi regionale pe probleme de turism (autorităţi ale 
administraţiei publice locale, camere de comerţ, Agenţii pentru Dezvoltare Regională etc.); 

h. cooperarea cu autoritatea publică centrală pentru turism şi furnizarea, la cererea acesteia, 
de date statistice referitoare la circulaţia turistică locală şi regională, de date referitoare la 
evenimente cu rol în creşterea circulaţiei turistice care se realizează pe plan local şi 
regional, precum şi furnizarea altor informaţii referitoare la activităţile turistice şi oferta 
turistică pe plan local şi regional; 

i. efectuarea de activităţi de cercetare de piaţă pe plan local şi regional, de analiză, 
planificare, structurare şi elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală şi regională 
şi marketing turistic, în colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice locale şi cu 
autoritatea publică centrală pentru turism; 

j. oferirea de informaţii cu privire la autorităţile competente în soluţionarea reclamaţiilor care 
se înregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice.  

 
Conform ”Normei metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi 

promovare turistică”, secţiunea 1.3, în scopul îmbunătăţirii activităţii de promovare a 
potenţialului turistic, de prezentare a tuturor ofertelor turistice şi a atracţiilor turistice locale, 
regionale şi naţionale, consiliile locale şi judeţene, după caz, organizează centre naţionale de 
informare şi promovare turistică.  

Centrele naţionale de informare şi promovare turistică sunt servicii specializate care 
funcţioneaza în subordinea consiliilor locale şi judeţene.  

În prezent, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, funcţionează 3 centre de informare şi 
promovare turistică: 

 
1. Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7 
Telefon: 0250/733.449, 0250/734.200, 0250/739.263; Fax: 0250/732.836 
E-mail: atv@ccivl.ro, ccivl@ccivl.ro;  
Website: www.ccivl.ro 
 
2. Târgu Jiu, Judeţul Gorj, str. Victoriei nr. 7A 
Telefon: 0253/222.555; Fax: 0253/221.555 
E-mail: salvamont@eltop.ro, rga@turismaventura.ro;  
Website: www.turismaventura.ro 
 
3. Drobeta-Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi, Bulevardul Carol I, Nr. 4, Palatul Cultural 
Theodor Costescu 
Tel.: (0252) 311.020 
 
Dezvoltarea turismului la nivelul unei regiuni depinde în mare măsură de gradul de 

informare al potenţialilor turişti cu privire la atracţiile culturale, naturale sau turistice ale 
respectivei zone, această activitate de conştientizare putând fi substanţial sprijinită prin 
înfiinţarea şi operarea unui număr adecvat de centre de informare şi promovare turistică. 

 
d. Cadrul normativ pentru aprobarea listelor cuprinzând programele si proiectele de investiţii 

în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a 
programelor şi obiectivelor de investiţii în turism 
 

http://www.ccivl.ro/
http://www.turismaventura.ro/


 

21 
 

Prin HG nr. 120/2010 s-a aprobat Lista cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în 
turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a 
programelor şi obiectivelor de investiţii în turism.  

Conform Art. 2 Finanţarea realizării documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a 
programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, ai căror beneficiari sunt autorităţile 
administraţiei publice locale, se asigură de la bugetul de stat şi din bugetele locale, prin 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.  

HG nr. 120/2010 pune în evidenţă localităţile cu potenţial turistic de dezvoltare, respectiv 
destinaţiile turistice care şi-au propus să îmbunătăţească infrastructura de primire a turiştilor 
prin proiectele de investiţii finanţate din fonduri bugetare. Aceasta a fost emisă pentru 
modificarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de 
finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de 
investiţii în turism, anexate la HG nr. 120/2010. HG nr. 320/2011 completează şi modifică HG 
nr. 120/2010, introducând  o nouă anexă, Anexa nr. 2 privind criteriile de eligibilitate a 
programelor şi proiectelor de investiţii în turism. 

 
e. Master planul pentru dezvoltarea turismului  naţional în perioada 2007-2026 

 
Pe fondul reducerii activităţii majorităţii agenţilor economici ce activau în domeniul 

turismului în România, Guvernul României a stabilit că este urgent necesar un Master Plan al 
dezvoltării turismului, pentru a pune bazele implementării unei abordări durabile a dezvoltării 
turismului în România. 

Acest Master Plan acoperă o perioadă de 20 de ani, până în anul 2026 şi include un 
program de acţiune pe şase ani (2007-2013) corelat cu susţinerea financiară prin instrumentele 
structurale.  

Obiectivul imediat este formularea unui cadru general al politicilor pentru dezvoltarea si 
managementul durabil al industriei turismului în ceea ce priveste resursele naturale şi culturale 
şi prezentarea acestui obiectiv în forma unui plan al dezvoltării turismului pe termen lung. 
Acest plan reprezintă politica de umbrelă care include diferite planuri şi strategii, descrise în aşa 
fel încât să optimizeze contribuţia sectorului la economia naţională.  

Informaţiile cuprinse la nivelul Master planului pentru dezvoltarea turismului în perioada 
2007 – 2026 sunt extrem de relevante pentru dezvoltarea potenţialului turistic la nivelul 
Regiunii Sud-Vest Oltenia, în special prin crearea cadrului general de identificare a nevoilor, 
priorităţilor şi măsurilor de valorificare a potenţialului turistic, ca parte a unui întreg unitar 
proiectat la nivel naţional. 

 
f. Planul Naţional de Dezvoltare (PND) 2007-2013 şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 

(CSNR) 2007-2013  
 
În contextul aderării României la UE în anul 2007, Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 

are rolul major de a alinia politica naţională de dezvoltare la priorităţile comunitare de 
dezvoltare, prin promovarea măsurilor considerate ca fiind stimuli de dezvoltare socio-
economică durabilă la nivel european. 

PND 2007-2013 reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară 
multianuală, aprobat de Guvern şi elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea 
socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene. 

În accepţiunea politicii de coeziune, PND 2007-2013 reprezintă un instrument de 
prioritizare a investiţiilor publice pentru dezvoltare, orientat în principal asupra priorităţilor şi 
obiectivelor compatibile cu domeniile de intervenţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune. În 
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acest context, se impune sublinierea caracterului specific al PND 2007-2013, care nu substituie 
o Strategie Naţională de Dezvoltare Economică, ci reprezintă una dintre componentele majore 
ale acesteia.  

În cadrul PND 2007-2013 este realizată o analiză extinsă a turismului, subiectul fiind 
dezbătut la nivelul subcapitolului 2.6 ”Turismul” şi al subcapitolului 9.6 ”Infrastuctura în 
domeniul turismului”. Prin intermediul acestor secţiuni sunt abordate aspectele relevante 
pentru acest domeniu prin prisma potenţialului, capacitatăţii de cazare, circulaţiei turistice, 
ocupării, specificităţilor turismului în România, dezvoltării turismului regional şi local. Tematica 
turismului este, de asemenea interconectată cu tematici precum impactul activităţilor 
economice asupra mediului, activităţile economice neagricole, creşterea competitivităţii 
economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, creşterea competitivităţii prin 
îmbunătăţirea accesului pe piaţă al întreprinderilor, în special al celor mici şi mijlocii, creşterea 
standardelor de viaţă în zonele rurale prin diversificarea activităţilor rurale, diminuarea 
disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării etc.  

Fiecare Stat Membru elaborează un Cadru Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), ca 
document de referinţă pentru programarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune. Acest 
document serveşte nu doar ca instrument de management, ci şi ca document strategic prin 
care se stabilesc priorităţile de intervenţie ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune în perioada 
de referinţă. CSNR face legătura între priorităţile naţionale de dezvoltare, stabilite în Planul 
Naţional de Dezvoltare 2007-2013, şi priorităţile la nivel european - Orientările Strategice 
Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 şi Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Creştere 
Economică şi Locuri de Muncă 2005-2008. 

Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a 
Fondurilor Structurale şi de Coeziune a constituit-o Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, 
aprobat de Guvernul României în luna decembrie 2005.  

La nivelul CNSR 2007-2013, turismul este analizat din perspectiva competitivităţii economiei 
româneşti şi a perspectivelor de creştere a acesteia. Aspecte relevante pentru dezvoltarea 
turismului sunt analizate în contextul secţiunilor dedicate dimensiunii teritoriale, a dezvoltării 
rurale și a promovării unei dezvoltări teritoriale echilibrate. 

La nivelul programelor operaţionale din componenţa CSNR 2007-2013, domeniul turismului 
a fost abordat printr-o axă special dedicată în cadrul Programului Operaţional Regional, 
respectiv Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, având ca obiectiv 
crearea de surse suplimentare de venit la nivel regional/local şi crearea de noi locuri de muncă, 
prin dezvoltarea patrimoniului istoric, natural şi cultural al tuturor regiunilor (şi în interiorul 
regiunilor, în zonele izolate, cu potenţial turistic, care pot contribui la dezvoltarea lor 
economică şi la reducerea gradului de izolare). Domeniile principale de intervenţie au vizat: 

 Restaurarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural şi istoric; 
 Dezvoltarea resurselor turistice naturale în contextul dezvoltării durabile; 
 Creşterea calităţii serviciilor turistice din punct de vedere al condiţiilor de cazare şi 

recreere. 
Până în prezent, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, prin intermediul Programului 

Operaţional Regional, Axa Prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, au fost 
finanţate o serie de proiecte axate pe dezvoltarea sectorului turistic după cum urmează: 

- Domeniul Major de Interventie 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe: 7 proiecte, cu o valoare 
totală de 188.487.152 lei; 

- Domeniul Major de Intervenţie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor: 16 proiecte, cu o 
valoare totală de 267.762.527 lei;  
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- Domeniul Major de Intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea 
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică: 27 de 
proiecte, cu o valoare totală de 26.442.116 lei. 

În contextul pregătirii noii perioade de programare, Guvernul României a adoptat la 13 
iunie 2012 un memorandum elaborat de Ministerul Afacerilor Europene referitor la acţiunile şi 
documentele privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 
2014-2020. 

Documentul conţine orientări metodologice pentru programarea fondurilor europene 
destinate unei dezvoltări  inteligente, durabile şi incluzive, precum şi precizări pentru 
organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial de consultare în vederea elaborării 
documentelor de programare naţionale 2014-2020. 

Orientările metodologice descriu principalele elemente ale diverselor tipuri de 
documente programatice care urmează a fi elaborate, precum şi etapele procesului de 
programare. 

Totodată, conform memorandumului aprobat la 13 iunie 2012, organizarea şi 
funcţionarea cadrului partenerial de consultare în vederea elaborării documentelor de 
programare naţionale 2014-2020 se va realiza cu respectarea principiului european al 
parteneriatului şi implicând consultări cu reprezentanţi ai autorităţilor competente naţionale, 
regionale, locale, cu organizaţii ale societăţii civile, cu parteneri economici şi sociali, inclusiv 
partenerii din domeniul protecţiei mediului sau având responsabilităţi pentru promovarea 
egalităţii şi nediscriminării.  

Întrucât nu a fost stabilită forma finală a regulamentelor ce urmează a fi aplicate la nivel 
european, drafturile documentelor pentru viitoarea perioadă de programare conţin îndeosebi 
specificaţii generale şi nu tratează individual fiecare subiect de interes. În concluzie, domeniul 
turismului nu este tratat individual de celelalte sectoare ale economiei, analizele preliminare 
fiind efectuate asupra nevoilor generale de dezvoltare ale economiei din România. Ministerul 
Afacerilor Europene (MAEur) va coordona elaborarea documentelor de programare pentru 
perioada 2014-2020, plecând de la aceste orientări metodologice care au la bază propunerea 
iniţială a CE (octombrie 2011) privind Regulamentele pentru perioada 2014-2020, care indică 
principalele caracteristici ale viitorului proces de programare: 

 concentrarea tematică asupra priorităţilor Strategiei Europa 2020 pentru o “creştere 
inteligentă, durabilă şi incluzivă”, transpusă în Cadrul Strategic Comun (CSC) la nivel european; 

 un cadru unic de programare la nivelul fiecărui Stat Membru – numit Contract/Acord de 
Parteneriat (C/AP) 2014-2020 (care să înlocuiască actualul Cadru Strategic Naţional de 
Referinţă 2007-2013) şi care va acoperi instrumentele structurale şi fondurile destinate 
dezvoltării rurale şi pescuitului, respectiv: Fondul European pentru Dezvoltare Regională 
(FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), FEADR (Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală) şi FEPM (Fondul European pentru Pescuit şi afaceri 
Maritime); aceste fonduri, programate prin CSC, vor contribui la realizarea obiectivelor Uniunii 
privind o creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă; 

 posibilitatea de a elabora programe multi-fond în cazul implementării instrumentelor 
structurale; 

 oportunităţi extinse pentru abordarea teritorială a programării; 
 un accent crescut pe performanţa şi monitorizarea rezultatelor; 
 orientarea specifică a cheltuielilor către realizarea priorităţilor Uniunii şi delimitarea 

clară a sumelor alocate în acest scop; 
 impunerea unor condiţionalităţi macroeconomice, ex-ante şi ex-post pentru 

accesarea/cheltuirea fondurilor; 
 simplificarea procesului de implementare şi un mai bun management al fondurilor. 
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g. Programul Naţional de Reformă 2011-2013  
 

Programul Naţional de Reformă 2011-2013 (PNR) reprezintă platforma-cadru pentru 
definirea şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României, în concordanţă cu 
politicile Uniunii Europene (UE), având ca priorităţi realizarea unei economii inteligente, 
durabile şi favorabile incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, 
productivitate şi de coeziune socială. 

Utilizarea judicioasă a acestui instrument, prin asumarea reformelor necesare şi realiste în 
contextul european al eforturilor pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, permite 
concertarea demersurilor naţionale pentru modernizarea economiei şi societăţii româneşti şi 
susţine convergenţa economico-socială cu celelalte state membre ale UE. 

Elaborarea şi aplicarea PNR 2011-2013 coincid cu perioada de debut a revenirii 
economice, criza economică fiind văzută ca o oportunitate majoră de a implementa măsurile de 
reformă bugetară şi structurală, care să crească capacitatea economiei româneşti de a face faţă 
pe termen lung presiunilor competitive globale, de a atrage investiţii străine directe şi de a crea 
locuri de muncă.  

Prin intermediul Planului Naţional de Reformă se trasează coordonatele de dezvoltare 
economică prioritare pentru perioada 2011-2013, printre acestea înscriindu-se şi cele pentru 
sectorul turismului. Astfel se pot identifica şi analiza direcţiile de dezvoltare propuse la nivelul 
României, respectiv se pot corela tendinţele de dezvoltare turistică la nivel regional cu 
priorităţile naţionale, asigurându-se astfel oportunitatea aplicării unui plan integrat şi 
sustenabil ce va asigura atingerea obiectivelor vizate. 
 
h. Master planul pentru dezvoltarea turismului balnear şi Planul de acţiune pentru turismul 
balnear 
 

Chiar dacă sistemul de turism balnear social este în declin şi sistemele de  asigurări 
sociale, în general deficitare, încearcă să se dezangajeze, bugetul mediu alocat de gospodăriile 
europene pentru sănătate şi pentru tratamente de prevenire a bolilor continuă să crească, ceea 
ce se traduce, între altele, prin dezvoltarea curelor scurte libere (cure de o durată între 3 şi 10 
zile şi nesubvenţionate). În acelaşi timp, nivelul aşteptărilor persoanelor care urmează cure cu 
ape termale nu încetează să crească iar sectorul balnear trece printr-o  perioadă de schimbări 
profunde. În aceste condiţii, trebuie ca oferta turismului de sănătate să se îmbogăţească prin 
adăugarea componentei de wellness. 

Turismul balnear competitiv se practică în staţiuni animate, cu patrimoniu, cu o abordare 
medicalizată: este conceptul de „oraşe termale”. Europa Centrală şi de Est are o adevărată 
cultură în acest domeniu. Curele sunt medicalizate şi staţiunile sunt „polivalente”. Tehnicile 
utilizate sunt băile, tratamentele cu nămol şi curele în saline. O atenţie deosebită este acordată 
cercetării ştiinţifice şi dezvoltării de noi tratamente. 

Sectorul turismului balnear este un sector complex în care sunt implicaţi numeroşi actori. 
În planul de acţiuni privind turismul balnear, au fost propuse 14 acţiuni care sunt necesare 
pentru a consolida sectorul balnear din România şi pentru a dezvolta cele 4 poziţionări posible 
propuse. Unele dintre aceste acţiuni sunt aplicabile pe termen scurt  pentru a lansa planul de 
dezvoltare. Celelalte permit consolidarea şi susţinerea implementării adecvate a acestor 
măsuri.  

Cele 3 obiective ale Master planului pentru dezvoltarea turimului balnear sunt:  
Obiectivul 1  

 Alegerea uneia sau mai multor poziţionări de marketing; 
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 Identificarea evoluţiilor actuale a pieţelor «turismului de sănătate»; 
 Clasificarea pieţelor ţintă cu cel mai mare potenţial pentru România; 
 Caracterizarea produselor/serviciilor turistice pe care le poate oferi România; 
 Alegerea combinaţiilor prioritare de pieţe/produse.   

Obiectivul 2 
 Definirea strategiei care trebuie aplicată pentru fiecare combinaţie piaţă/produs; 
 Clasificarea activităţilor care ţin de domeniul social (şi sunt deci de resortul Ministerului 

Muncii), a celor care ţin de sectorul medical pur (şi sunt, prin urmare, de competenţa 
Ministerului Sănătăţii) şi a celor care sunt legate mai mult de wellness, deci de turism şi 
petrecerea timpului liber (instituţia competentă fiind în acest caz forul în domeniul dezvoltării 
turismului). 
Obiectivul 3  

 Definirea mijloacelor financiare care trebuie alocate şi a metodei de lucru; 
 Delimitarea investiţiilor publice de cele private şi delimitarea subvenţiilor pentru 

infrastructura generală şi specifică de subvenţiile pentru persoane fizice; 
 Legislaţia care trebuie elaborată; 
 Metoda de lucru: operaţiuni pilot, contracte de dezvoltare locală sau regională13.  
Atingerea obiectivelor propuse asigură implicit dezvoltarea nu numai a turismului balnear, 

ci şi a tuturor celorlalte tipuri de turism la nivel regional şi naţional.  
Aşa cum se va putea observa în secţiunea a II-a a prezentului studiu, o importantă formă a 

turismului analizată şi cu un mare potenţial de dezvoltare la nivelul regiunii SV Oltenia este 
turismul balnear. Liniile directoare definite la nivelul documentelor studiate asigură o 
înţelegere corespunzătoare a măsurilor întreprinse de autorităţi la nivel naţional pentru 
asigurarea cadrului de dezvoltare a acestei tipologii turistice, fundamentând astfel analiza 
specifică a acesteia efectuată la nivelul prezentului studiu. 
 
i. Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în România 

 
Aplicarea principiilor actuale de dezvoltare a turismului durabil în ariile naturale a condus la 

apariţia ecoturismului ca formă distinctă de turism, menită să respecte integritatea peisajelor 
naturale, a biodiversităţii ecologice, în concordanţă cu cerinţele anumitor segmente de turişti, 
care doresc să îşi petreacă vacanţa în natură. 

Cu cât aceste resurse sunt mai variate şi mai complexe, dar mai ales nealterate de 
activităţile antropice, cu atât interesul turistic pentru ele este mai mare, iar activităţile turistice 
pe care le generează sunt mai valoroase şi mai atractive, răspunzând multor motivaţii turistice. 

În ciuda faptului că ţara noastră deţine un patrimoniu ecoturistic deosebit cu potenţial 
mare de valorificare, ecoturismul este încă un segment destul de îngust al pieţei turistice, 
confruntat cu numeroase probleme, cum ar fi: slaba cooperare la nivel local, promovarea 
modestă la nivel naţional şi internaţional, existenţa unei oferte limitate, slab diversificate, slaba 
dezvoltare a infrastructurii specifice ecoturismului la nivelul ariilor protejate, migraţia forţei de 
muncă, nivelul redus de pregătire al celor angajaţi în domeniu etc. 

Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în România şi-a propus să prezinte situaţia 
actuală a ariilor naturale protejate şi a stadiului de dezvoltare a activităţilor ecoturistice în 
cadrul şi în împrejurimile acestora şi să vină cu un set de propuneri strategice care să orienteze 
eforturile de valorificare prin ecoturism a acestor destinaţii, în concordanţă cu cerinţele impuse 
de legislaţia naţională, precum şi de convenţiile internaţionale la care România a aderat.  

                                                           
13 Master plan turism balnear - Faza 2, pg. 8-9 



 

26 
 

Scopul strategiei este de a promova ecoturismul, ca formă principală de turism în cadrul 
acestor destinaţii, în defavoarea formelor clasice de turism şi creşterea rolului pe care 
ecoturismul îl joacă în dezvoltarea economică a acestor areale şi în prosperitatea populaţiei 
locale.  

Obiectivul principal al strategiei studiate este analiza cadrului existent şi a posibilităţilor de 
dezvoltare turistică a României, accentul fiind pus asupra dezvoltării unei anumite tipologii 
turistice şi anume ecoturismul.   

Astfel, sunt analizate următoarele aspecte: 
o Resursele ecoturistice în România; 
o Infrastructura turistică şi tehnică;  
o Programele ecoturistice;  
o Circulaţia turistică; 
o Factorii cu potenţial de implicare în dezvoltarea ecoturismului în România. 

În completarea analizei efectuate sunt expuse la nivelul strategiei şi posibilităţile de 
finanţare ale proiectelor ce vizează dezvoltarea ecoturismului.  

Ecoturismul reprezintă o nişă de dezvoltare atât turistică, cât şi economică, cu un potenţial 
încă neanalizat şi neconştientizat la nivel naţional şi la nivelul regiunii SV Oltenia. Prezentul 
studiu îşi propune să analizeze toate aspectele relevante pentru dezvoltarea turismului la 
nivelul regiunii SV Oltenia, ecoturismul reprezentând unul dintre factorii cu potenţial turistic 
ridicat.  

 
 
1.1.3. CADRUL REGIONAL 
 

a. Strategia de Dezvoltare Regională 2007-2013 
 

Strategia de dezvoltare a regiunii SV Oltenia este complementară celorlalte strategii 
sectoriale ale Planului Naţional de Dezvoltare, atât prin domeniile de intervenţie, cât şi prin 
abordarea strict teritorial–regională, abordare care urmăreşte atenuarea posibilelor efecte 
teritoriale ale celorlalte priorităţi ale PND 2007-2013, a căror implementare ar putea conduce 
la adâncirea disparităţilor de dezvoltare între regiuni. Proiectele prin care se va implementa 
această strategie vor contribui la îmbunătăţirea performanţelor economice ale regiunilor şi la 
creşterea participării lor la dezvoltarea de ansamblu a ţării. Ea se va concretiza în sprijinirea 
mediului de afaceri regional şi local, valorificarea potenţialului turistic şi cultural, extinderea şi 
modernizarea infrastructurii regionale/locale de transport, educaţie, sănătate, stimularea 
dezvoltării centrelor urbane cu potenţial de creştere economică. 

Aşa cum se evidenţiază în Capitolul VIII al strategiei, care este atribuit în întregime 
dezbaterii aspectelor relevante în domeniul turismului, turismul este perceput ca un element 
cu potenţial important al regiunii Sud-Vest Oltenia, încadrat şi la nivelul Analizei SWOT la 
componenta de Puncte tari. 

La nivelul Strategiei de Dezvoltare Regională 2007-2013, este de asemenea realizată o 
analiză SWOT individualizată pentru fiecare domeniu relevant al economiei naţionale, implicit 
existând o analiză specifică pentru domeniul Turism. Aspectele specifice turismului sunt, de 
asemenea, incluse şi în analiza SWOT a altor domenii adiacente, cum ar fi Zonele rurale şi 
montane sau Mediu. 

Dezvoltarea turismului reprezintă unul din obiectivele specifice ale Strategiei de Dezvoltare 
a Regiunii Sud-Vest Oltenia 2007-2013, respectiv creşterea atractivităţii regionale şi dezvoltarea 
durabilă a regiunii prin îmbunătăţirea infrastructurii, valorificarea zonelor urbane şi a 
potenţialului turistic. 
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De asemenea, dezvoltarea turismului se înscrie în priorităţile de dezvoltare regională prin 
sprijinul acordat pentru creşterea competitivităţii economice în sectorul privat, repectiv 
dezvoltarea turismului şi valorificarea patrimoniului natural şi a moştenirii cultural-istorice. 

 
b. Studiul privind implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Studiul analizează procesul de implementare a POR în regiunea SV Oltenia, considerând 

caracterul multisectorial al invesţiilor finanţate prin alte programe operaţionale, având scopul 
de a sublinia contribuţia fondurilor europene la atingerea obiectivelor din Planul de Dezvoltare 
Regională, de a elabora portofoliul de proiecte ce ar putea fi finanţate în  perioada post-2013, 
precum şi de a evidenţia principalele tendinţe de dezvoltare. Studiul analizează situaţia socio-
economică existentă, situaţia  proiectelor finanţate din diverse surse, contribuţia acestora la 
realizarea priorităţilor stabilite în strategia de dezvoltare, potenţialul de dezvoltare al regiunii.  

Profilul regional şi analiza socio-economică joacă un rol important în identificarea 
zonelor/proiectelor care ar trebui să beneficieze de sprijinul acordat prin Instrumentele 
Structurale şi alte surse de finanţare.  

Subiectul turismului în regiunea Sud-Vest Oltenia este dezbătut pe larg la nivelul capitolului 
3 ”Turism”.  În cadrul acestuia sunt considerate mai multe aspecte relevante pentru analiza 
efectuată precum: ”Principalele atracţii turistice existente şi potenţiale”, ”Structuri de cazare în 
regiunea Sud-Vest Oltenia”, ”Capacitatea de cazare turistică”, ”Tipuri de turism” şi ”Potenţialul 
de dezvoltare turistică”. Subiectul dezvoltării turismului este atins şi în cadrul subcapitolului 
”Potenţialul de dezvoltare agricolă”, agroturismul fiind analizat ca o resursă exploatată doar 
parţial la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. La nivelul subcapitolului ”Specificul economiei 
judeţelor regiunii Sud-Vest Oltenia” este analizat stadiul de dezvoltare a turismului pentru 
fiecare judeţ al regiunii Sud-Vest Oltenia. 

Până în prezent, în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, au fost finanţate următoarele 
proiecte (Tabel nr. 4, Tabel nr. 5, Tabel. nr. 6): 

 
Tabel nr. 4 – Proiecte finanţate prin POR, Axa 5, DMI 5.1, regiunea SV Oltenia 
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Lei

FEDR Buget de Stat

9 3767

Consolidare, restaurare si modernizare la 

sectia de istorie-arheologie a Muzeului 

Olteniei Craiova

CJ Dolj Sud vest Dolj Craiova 25,651,004 16,081,705 2,459,555 378,393 6,731,350

10 3768
Consolidare, restaurare Palatul Jean 

Mihail - Muzeul de Arta Craiova

Consiliul 

Judetean 

Dolj

Sud vest Dolj Craiova 29,341,665 19,642,853 3,004,201 462,185 6,232,425

11 3774

Consolidare, restaurare si 

refunctionalizare cu valorificare 

patrimoniu cultural - imobil str. Brestei, 

nr. 24, Craiova

Arhiepiscopia 

Craiovei
Sud vest Dolj Craiova 16,034,515 11,012,821 1,684,314 259,125 3,078,255

12 3773
Reabilitarea Palatului Cultural: Theodor 

Costescu si Cetatea Severinului

Primaria 

Municipiului 

Drobeta 

Turnu 

SeVerin

Sud vest Mehedinti

Drobeta-

Turnu 

Severin

54,434,339 36,929,280 5,648,008 868,924 10,988,127

16 3772

Reabilitarea Complexului Muzeul Regiunii 

Portile de fier si valorificarea lui ca 

produs turistic

Consiliul 

Judetean 

Mehedinti

Sud vest Mehedinti

Drobeta-

Turnu 

Severin

51,739,133 36,140,672 5,527,397 850,369 9,220,695

27 3769

Consolidare- restaurare si valorificare 

turistica ansamblul bisericii Sf Nicolae - 

Amaradia (Belivaca)

Parohia Sf 

Nicolae
Sud vest Dolj Craiova 5,675,493 4,057,617 620,577 95,473 901,826

37 3771

Consolidare - restaurare si valorificare 

turistica Biserica cu Hramul "Adormirea 

Maicii Domnului" si "Sf. Pantelimon" - 

Mantuleasa

Parohia 

Adormirea 

Maicii 

Domnului si 

"Sf. 

Pantelimon" - 

Mantuleasa

Sud vest Dolj Craiova 5,611,004 4,015,045 614,066 94,472 887,422

Programul Operational Regional

Axa Prioritara 5 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

Domeniul Major de Interventie 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

Nr 

crt

Cod 

SMIS
Titlu Beneficiar

Locul de implementare a 

Fonduri nerambursabileValoare totala
 Judet  Regiune 

din care:

Contributie 

proprie

Cheltuieli 

neeligibile
Localitate

 
Sursa: Situaţia implementării POR la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia până la 31 iulie 2012 
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Tabel nr. 5 – Proiecte finanţate prin POR, Axa 5, DMI 5.2, regiunea SV Oltenia 

Lei

FEDR Buget de Stat

10 3780
Amenajare faleza turistica in municipiul 

Orsova-Etapa a II-a

Consiliul local 

al 

municipiului 

Orsova

Sud vest Mehedinti Orsova 4,789,727 3,884,554 0 79,277 825,896

21 3776

Palace Govora SPA- Servicii cazare, 

promovare si dezvoltare turism balnear, 

agrement turistic

SC Baile 

Govora
Sud vest Valcea Baile Govora 16,669,587 7,154,768 0 4,971,957 4,542,862

29 3779

Modernizare Hotel Select - Baile Olanesti, 

in vederea diversificarii si cresterii 

calitatii serviciilor de turism

SC Barreco 

Lary SRL
Sud vest Valcea

Baile 

Olanesti
1,700,443 945,381 0 405,163 349,898

33 3795

Reabilitarea infrastructurii turistice a 

statiunii balneare Baile Govora, judetul 

Valcea

Consiliul 

Local Baile 

Govora

Sud Vest Valcea Baile Govora 27,240,403 22,321,474 0 455,540 4,463,388

38 3792 Modernizare Complex Hotelier Gorj

SC Complex 

Hotelier 

Gorjul SA

Sud vest Gorj Targu Jiu 4,039,568 1,657,598 0 1,105,066 1,276,904

52 3781
Extindere Complex Hotelier Tisa 

construire piscina si amenajare teren

SC OMICRON 

SA
Sud vest Valcea

Baile 

Olanesti
11,840,259 6,573,127 0 2,817,055 2,450,077

55 3794 Centrul Turistic President, jud. Valcea
SC Carusel 

SRL
Sud Vest Valcea

Baile 

Olanesti
10,015,432 5,500,544 0 2,357,376 2,157,512

61 15282

Amenajare teren activitati sportive pentru 

deservirea Motel Class in localitatea 

Brezoi, Judetul Valcea

SC Erd Com  

Impex SRL
Sud vest Valcea Brezoi 2,243,807 723,471 0 310,059 1,210,275

64 14918
Modernizarea parcurilor balneare din 

statiunea Calimanesti - Caciulata

Consiliul 

Local 

Calimanesti

Consiliul 

Judetean 

Valcea

Sud vest Valcea Calimanesti 17,444,725 12,438,302 0 260,322 4,746,101

65 14984
Realizarea sistemului integrat de Salvare 

Montana a judetului Gorj

Consiliul 

Judetean 

Gorj

Consiliile 

Locale: 

Bumbesti Jiu, 

Stanesti, 

Polovragi, 

Baia de Fier, 

Runcu, 

Pades, Schela

Sud vest Gorj

Bumbesti-Jiu, 

Stanesti, 

Polovragi, 

Baia de Fier, 

Runcu, 

Pades, 

Schela

9,203,950 7,108,218 0 145,066 1,950,666

73 14794

Craiova Water Park - Complex de 

agrement acvatic in Parcul Tineretului din 

municipiul Craiova

Municipiul 

Craiova
Sud vest Dolj Craiova 86,066,199 30,320,010 0 30,320,010 25,426,179

88 14777
Amenajare club nautic si de agrement 

"Plaja Olt" - municipiul Slatina

Consiliul 

Local Slatina
Sud vest Olt Slatina 34,264,953 9,383,030 0 9,383,030 15,498,893

90 18682
Amenajare zona de agrement "Strand" in 

municipiul Motru, Judetul Gorj

Consiliul 

Local Motru
Sud vest Gorj Motru 6,688,282 2,322,421 0 2,322,421 2,043,441

94 18224
Reabilitarea infrastructurii rutiere in 

Statiunea Baile Olanesti

Orasul Baile 

Olanesti
Sud Vest Valcea

Baile 

Olanesti
21,805,630 15,935,368 1,335,878 352,474 4,181,910

97 15432 Parc de agrement intr-o capitala a vinului

UAT 

Municipiul 

Dragasani

Sud Vest Dolj Dragasani 12,074,811 4,010,699 339,300 4,349,999 3,374,813

98 20292

Reabilitarea si modernizarea 

infrastructurii de agrement a strandulu 

Dolce Vita

DBM impex Sud Vest Gorj Targu Jiu 1,674,750 783,325 66,137 364,055 461,234

Programul Operational Regional

Axa Prioritara 5 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

Domeniul Major de Interventie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice

Nr 

crt

Cod 

SMIS
Titlu Beneficiar

Locul de implementare a 

proiectului

Fonduri nerambursabileValoare totala

 Judet  Regiune 

din care:

Contributie 

proprie

Cheltuieli 

neeligibile
Localitate

 
Sursa: Situaţia implementării POR la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia până la 31 iulie 2012 
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Tabel nr. 6 – Proiecte finanţate prin POR, Axa 5, DMI 5.3, regiunea SV Oltenia 

Sursa: Situaţia implementării POR la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia până la 31 iulie 2012 

 

Lei

FEDR Buget de Stat

4 3881
Promovarea potetialului turistic al 

judetului Valcea

Consiliul 

Judetean 

Valcea

Sud Vest Valcea
Ramnicu 

Valcea
595,000 424,660 64,948 9,992 95,400

27 16352 Redescopera Gorjul

Consiliul 

Judetean 

Gorj

Sud Vest Gorj Targu Jiu 970,549 669,291 102,362 15,748 183,148

45 16531

Promovarea produselor si a 

evenimentelor turistice specifice din 

zona depresionara Horezu pentru 

dezvoltarea si consolidarea turismului în 

Nord-Vestul judetului Vâlcea

Orasul 

Horezu 

reprezentat 

prin Consiliul 

Local Horezu

Sud vest Valcea Horezu 1,024,656 678,150 103,717 15,956 226,832

70 17829
Drobeta Turnu-Severin - Destinatie 

turistict nationala

Muncipiul 

Drobeta 

Turnu-

Severin

Sud Vest Mehedinti

Drobeta 

Turnu-

Severin

1,028,462 708,571 108,370 16,672 194,849

71 19905
Circuitul mânastirilor si schiturilor în 

judetul Vâlcea

Fundatia 

"Renasterea 

Bucovineana"

Sud Vest Valcea
Ramnicu 

Valcea
1,024,580 701,267 107,253 16,500 199,560

94 26209

Dezvoltarea si consolidarea turismului din 

orasul Baile Govora prin promovarea 

potentialului turistic local

Consiliul 

Local al 

orasului Baile 

Govora

Sud Vest Valcea Baile Govora 620,644 427,380 64,528 10,892 117,844

124 22229

Promovarea potentialului turistic al 

comunei Ponoarele prin activitati de 

marketing specifice si punerea in valoare 

a patrimoniului cultural, a obiectivelor 

antropice si tarditiilor populare

Primaria 

comunei 

Ponoarele

Sud Vest Mehedinti Ponoarele 1,039,120 704,650 105,283 19,067 210,120

125 25169

 Promovarea prin marketing turistic a 

mostenirilor culturale, naturale si 

istorice ale comunei svinita si intarirea 

industriei turismului local, regional si 

national. Punerea in valoare a 

obiectivelor unice ale comunei si 

cresterea numarului de vizitatori pe 

termen scurt si mediu 

Asociatia Pro-

Mehedinti
Sud Vest Mehedinti Svinita 997,010 674,560 95,232 23,808 203,410

132 25635 Parang, dincolo de aparente

Asociatia 

"Impreuna 

pentru tine"

Sud Vest Valcea
Ramnicu 

Valcea
997,094 685,764 104,882 16,136 190,313

141 22554

Promovarea potentialului turistic, a 

resurselor naturale,istorice si de 

civilizatie ale orasului Drobeta Turnu 

Severin prin metode specifice de 

marketing si comunicare in scopul 

cresterii numarului de vizitatori si 

consolidarii turismului local si national cu 

focalizarea pe Cetatea Medievala a 

Severinului 

Consiliul 

Judetean 

Mehedinti

Sud Vest Mehedinti

Drobeta 

Turnu-

Severin

1,041,600 705,500 99,600 24,900 211,600

160 24335
Sudul Olteniei, judetele Dolj si Olt- intre 

istorie si folclor 

Federatia 

Patronatelor 

din Regiunea 

Oltenia -F-

PRO

Sud Vest Dolj Craiova 908,032 612,087 93,613 14,402 187,929

169 22944

Clisura Dunarii -Eselnita, Obiective cu 

potential turistic neexploatat la 

adevarata valoare. Promovarea 

obiectivelor turistice unice la nivel 

european prin metode de marketing 

specific si promovarea turistica vizand 

cresterea cu 25% a numarului de 

vizitatori si dezvoltarea turismului local si 

regional

Primaria 

comunei 

Eselnita

Sud Vest Mehedinti Eselnita 1,019,280 690,200 105,560 16,240 207,280

171 18617 Izvoarele de aur de la Baile Olanesti
Orasul Baile 

Olanesti
Sud Vest Valcea

Baile 

Olanesti
896,748 612,262 93,640 14,406 176,440

176 24269

Turismul cultural religios din judetele 

Valcea si Olt -oportunitate de promovare 

a identitatii nationale si a valorilor 

patrimoniului national

Fundatia 

Cuvantul care 

zideste

Sud Vest Dolj Craiova 998,421 684,523 104,692 16,106 193,100

201 26033
Batalia miticului Iovan Iorgovan de la 

cheile Corcoaiei

AFG Asociatia 

de 

constientizar

e si 

dezvoltare 

rurala

Sud Vest Gorj Craiova 946,948 603,910 92,363 14,210 236,465

216 27112
Promovarea Potentialului turistic al 

manastirii Tismana, judetul Gorj

Fundatia 

"Cuvantul 

care Zideste"

Sud Vest Gorj Tismana 791,019 542,979 83,044 12,776 152,220

222 24546
Muzeul arhitecturii populare de la 

Curtisoara - o calatorie in satul arhaic

Asociatia de 

Ajutor Social 

si Sprijin 

Rural, "BDN"

Sud Vest Gorj Bumbesti Jiu 923,767 624,782 65,555 14,701 218,729

223 26602

Promovarea potentialului turistic al 

municipiului Dragasani prin organizarea 

Festivalului Anual al Vinului "Festivin 

Nobiliar"

Unitatea -

administrativ 

teritoriala-

Municipiul 

Dragasani

Sud Vest Valcea Dragasani 1,016,032 696,837 106,575 16,396 196,224

227 26682

Promovarea nationala a lacului Vidra si a 

regiunii rural - turistice Voineasa -

Obarsia Lotrului

Asociatia ECO-

Natura
Sud Vest Valcea Voineasa 951,815 652,454 99,787 15,352 184,222

231 26832 Redescopera turismul monahal Valcean
Comuna 

Prundeni
Sud Vest Valcea Prundeni 992,823 684,764 104,729 16,112 187,218

234 27097
imbina turismul si cultura in zona Parang-

Novaci
Orasul Novaci Sud Vest gorj Novaci 976,433 672,915 102,946 15,833 184,738

245 26833 Drumul vinului Valcean
Comuna 

Prundeni
Sud Vest valcea Prundeni 995,143 679,013 103,849 15,977 196,304

260 29965 Pesterile din  Muntii Parang
Asociatia Eco 

Eden
Sud Vest Gorj Targu Jiu 1,743,093 581,048 888,866 13,672 259,507

275 13183
Centru National de Informare si 

promovare Turistica in judetul Valcea

Consiliul 

Judetean 

Valcea

Sud Vest Valcea
Ramnicu 

Valcea
1,213,242 753,731 115,227 17,735 326,499

298 25732 Focus Oltenia
Asociatia 

Focus Oltenia 
Sud Vest Dolj Craiova 910,047 625,515 95,667 14,718 174,147

323 29789 Istorie, geneza si cultura in orasul Orsova

Asociatia de 

Dezvoltare 

Durabila si 

Intercomunit

ara ADDI

Sud Vest Mehedinti Orsova 910,279 582,468 49,178 12,891 265,742

324 29843
Patrimoniu peisagistic si istoric al insulei 

simian

Asociatia de 

Dezvoltare 

Durabila si 

Intercomunit

ara ADDI

Sud Vest Mehedinti Simian 910,279 582,468 49,178 12,891 265,742

 Judet  Regiune 

din care:

Contributie 

proprie

Cheltuieli 

neeligibile
Localitate

Programul Operational Regional

Axa Prioritara 5 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

Domeniul Major de Interventie 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica

Nr 

crt

Cod 

SMIS
Titlu Beneficiar

Locul de implementare a 

proiectului

Fonduri nerambursabile
Valoare totala



 

31 
 

Situaţia la nivelul judeţelor din regiune în ceea ce priveşte numărul şi valoarea proiectelor 
finanţate prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila 
a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe este 
prezentată la nivelul Figurii nr. 2. În Fig. 2 am reprezentat grafic numărul de proiecte şi valoarea 
totală a acestora, pe judeţe: 

 
Fig. nr. 2 – Situaţia regională privind numărul de proiecte şi valorea acestora 

 
 
Situaţia la nivelul judeţelor din regiunea Sud-Vest Oltenia în ceea ce priveşte numărul şi 

valoarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5 
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 Crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi 
creşterea calităţii serviciilor turistice este prezentată la nivelul Figurii nr. 3. 

În Fig. 3 am reprezentat grafic numărul de proiecte şi valoarea totală a acestora, pe judeţe: 
 

Fig. nr. 3 - Situaţia regională privind numărul de proiecte şi valorea acestora 

 

 
 
Comparativ, situaţia la nivelul judeţelor din regiunea Sud-Vest Oltenia în ceea ce priveşte 

numărul şi valoarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5 
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 Promovarea 
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potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României 
ca destinaţie turistică este prezentată la nivelul Figurii nr. 4. 

În Fig. 4 am reprezentat grafic numărul de proiecte şi valoarea totală a acestora, pe 
judeţe: 

 
Fig. 4 – Situaţia regională privind numărul de proiecte şi valorea acestora 

 

 
Comparativ, situaţia la nivelul judeţelor din regiunea Sud-Vest Oltenia în ceea ce priveşte 

numărul, valoarea proiectelor finanţate şi domeniul major de intrevenţie în care au fost 
încadrate la nivelul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5, este prezentată în Fig. 
5.  

 
Fig. 5 – Situaţia proiectelor finanţate prin POR 2007 – 2013, Axa 5, Regiunea SV Oltenia 
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Prin proiectele finanţate în cadrul POR, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului, se creează cadrul favorabil îmbunătăţirii infrastructurii specifice şi a 
imaginii regiunii Sud-Vest Oltenia în rândul potenţialilor turişti, fapt ce asigură dezvoltarea 
turismului în conformitate cu obiectivele stabilite la nivelul Programului Operaţional Regional. 

Pe parcursul anilor 2010 şi 2011, ADR Sud-Vest Oltenia a elaborat la nivel regional o serie de 
analize şi studii care să sprijine procesul de elaborare a documentelor de planificare şi 
programare pentru perioada 2014-2020 (Studiul privind implementarea POR 2007-2013 în 
regiunea Sud-Vest Oltenia, Studiul privind dezvoltarea urbană la nivel regional 2000-2010, 
Regulamentul polului de turism Oltenia). 

O altă activitate importantă în ceea ce priveşte pregătirea documentelor de programare 
pentru perioada 2014-2020 o reprezintă studierea portofoliului de proiecte regional. 
Activitatea de identificare şi pregătire a portofoliului de poiecte regional se derulează în paralel 
cu elaborarea documentelor de programare şi strategice la nivel regional. 

Portofoliul de proiecte trebuie sa includă proiecte regionale integrate care să contribuie la 
realizarea priorităţilor şi măsurilor incluse în Planul Regional de Dezvoltare şi prin intermediul 
cărora să se poată rezolva nevoile identificate la nivel regional, dar în acelaşi timp să se poată 
obţine şi indicatorii care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru România în ce 
priveşte Strategia Europa 2020. 

Documentele strategice şi de programare pentru perioada 2014-2020 reprezintă cadrul ce 
va seta direcţia de dezvoltare a turismului la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în baza unei 
analize atente a nevoilor de dezvoltare existente la nivel local şi regional. 

 
b. Regulamentul Polului Turism Oltenia 
 

Prin efortul comun depus de numeroase entităţi publice şi private activând în domenii 
relevante pentru sectorul turistic, incluzând agenţii de turism, agenţii de publicitate şi 
marketing, producători de obiecte de artizanat local, instituţii din domeniul învăţământului 
superior, muzee, organizaţii care gestionează resursele culturale şi naturale, precum şi 
autorităţi ale administraţiei publice locale şi alte organizaţii având rol de catalizatori (ADR SV 
Oltenia, Camerele de Comerţ, firme de consultanţă, asociaţii ale autorităţilor publice locale, 
Universitatea din Craiova, ş.a.m.d.), s-a constituit în regiunea Sud-Vest Oltenia un pol de 
competitivitate în domeniul turismului, denumit ,,Pol Turism Oltenia”.  

Membrii polului s-au asociat în scopul promovării şi dezvoltării industriei turistice din 
Regiunea Sud-Vest Oltenia. 

În realizarea scopului său, Polul Turism Oltenia are următoarele obiective: 

 Creşterea competitivităţii economice prin investiţii tangibile sau intangibile, 
finanţate din resurse proprii sau din fonduri naţionale sau comunitare; 

 Crearea unui brand comun în domeniul turistic, ce ar avea ca rezultat creşterea 
vizibilităţii naţionale şi internaţionale a regiunii Sud-Vest Oltenia ca destinaţie 
turistică; 

 Stimularea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare prin promovarea utilizării TIC 
în producţia şi marketingul unor pachete turistice integrate; 

 Stimularea implicării instituţiilor din învăţământul superior în activităţi de cercetare 
în domeniul turistic şi alte activităţi vizând dezvoltarea turismului regional; 

 Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale personalului angajat în cadrul 
membrilor polului şi, în general, a personalului din sectorul turistic; 

 Colaborarea cu instituţiile de profil, organizaţii, clustere din ţară şi străinătate în 
vederea realizării unor parteneriate strategice; 

 Dezvoltarea serviciilor şi a produselor oferite de membrii polului; 
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 Implementarea strategiei polului de competitivitate; 

 Participare comună la foruri naţionale şi internaţionale (conferinţe, târguri şi 
expoziţii, evenimente economice); 

 Participare comună la proiecte naţionale şi internaţionale; 

 Dezvoltarea de relaţii economice, transfer de cunoştinţe, bune practici şi schimb de 
experienţe la nivel naţional şi internaţional; 

 Monitorizarea programelor de finanţare şi sprijinirea elaborării proiectelor de 
finanţare; 

 Promovarea unor programe de finanţare pentru membrii Polului Turism Oltenia; 

 Identificarea unor mecanisme de finanţare pentru buna funcţionare a Polului Turism 
Oltenia; 

 Susţinerea aderării de noi membri la polul de competitivitate; 

 Colaborări cu autorităţi publice locale, regionale şi centrale în vederea asigurării unei 
dezvoltări durabile a regiunii Sud-Vest Oltenia.14 

Documentul analizat reprezintă o iniţiativă inovativă şi reală, reprezentând intenţia părţilor 
de a colabora pentru dezvoltarea turismului la nivel regional, prin obiectivele şi activitatea pe 
care şi-a propus-o prin acordul de colaborare şi prin strategia de dezvoltare a Polului Turism 
Oltenia în corelare cu strategia de dezvoltare regională. 
 
c. Studiul privind dezvoltarea urbană la nivel regional 
 

Subiectul turismului este amplu dezbătut în cadrul studiului privind dezvoltarea urbană la 
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. Este punctat faptul că dezvoltarea turismului reprezintă o 
direcţie de dezvoltare validă pentru majoritatea administraţiilor publice locale din regiunea SV 
Oltenia, acest aspect fiind reflectat la nivelul strategiilor locale şi regionale de dezvoltare. 

La nivelul studiului sunt de asemenea identificate şi problemele aferente dezvoltării 
economice semnalate pentru fiecare judeţ inclusiv cele determinate de slaba dezvoltare şi 
promovare turistică a regiunii. Pentru asigurarea unor soluţii la problemele identificate, la 
finalul studiului este propus, ca şi anexă, un portofoliu de proiecte ce pot facilita dezvoltarea 
turismului la nivel regional.  

Considerând spaţiul considerabil alocat dezbaterii aspectelor legate de domeniul 
turismului regional, Studiul privind dezvoltarea urbană la nivel regional reprezintă un document 
util analizei desfăşurate pentru dezvoltarea turismului în regiunea SV Oltenia. 
 
 
1.1.4. CADRUL DE ANALIZĂ LA NIVEL JUDEŢEAN 
 

a. Studiul privind valorificarea potenţialului turistic al judeţului Mehedinţi15 

Potenţialul turistic al judeţului Mehedinţi este dat de peisajul format de fluviul Dunărea şi 
de defileul său, de diversitatea reliefului din zona muntoasă, de existenţa elementelor floristice 
şi faunistice deosebite, multe dintre ele fiind înscrise în rezervaţii ştiinţifice, la care se adaugă 
impresionante mărturii ale unui trecut de milenii, exprimat printr-o serie de monumente 
istorice, de arhitectură şi artă, unele unice prin valoarea şi ineditul lor. 

Studiul este centrat pe identificarea obiectivelor turistice existente la nivelul judeţului 
Mehedinţi şi pe posibilităţile de dezvoltare a turismului în zona respectivă având în vedere 
nelimitatul potenţial oferit în special de peisajele locale. Printre resursele turistice naturale încă 

                                                           
14 Regulamentul de organizare şi functionare al Polului Turism Oltenia, pg. 2 
15 Valorificarea potenţialului turistic al judeţului Mehedinţi, 2011, http://www.scribd.com 
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neexploatate la potenţialul maxim sunt amintite: Cazanele Dunării, Pădurea Bâlvăneşti, 
Pădurea de liliac Ponoarele, Rezervaţia botanică Sviniţa, etc. 

 
b. Programul strategic de dezvoltare a turismului la nivelul zonei formate din judeţele 

Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi16 

Valorile turistice ale zonei formate din judeţele Timiş, Caraş Severin şi Mehedinţi, acestea 
încadrându-se în două regiuni de dezvoltare – Sud-Vest Oltenia şi Vest - sunt date de cadrul 
natural deosebit de bogat şi variat, cu o multitudine de tipuri de relief, cu elemente de climă 
aflate sub influenţe oceanice şi submeridionale, cu o reţea hidrografică reprezentativă şi un 
bogat fond forestier şi cinegetic, toate acestea constituindu-se în destinaţii turistice cu grad 
mare de atractivitate. 

Judeţul Mehedinţi dispune de un potenţial turistic natural şi antropic foarte bogat, ceea ce 
îl face atractiv din punct de vedere turistic. Defileul Dunării prezintă forme de relief deosebit de 
frumoase şi interesante.De asemenea, în judeţul Mehedinţi se află cele două mari centrale 
hidroelectrice, Porţile de Fier 1 şi 2. Acest potenţial natural şi antropic este foarte slab 
exploatat cu toate că se pretează la crearea unor produse turistice de care pot beneficia 
inclusiv judeţele transfrontaliere de pe malul sârbesc al Dunării. 

Studiul antemenţionat analizează în detaliu potenţialul turistic al zonei, punând în evidenţă 
zonele încă nevalorificate la adevăratul potențial, propunând de asemenea soluţii pentru 
remedierea acestui fapt.  

 
c. Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vâlcea 2009 - 201317 
 
Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vâlcea 2009 – 2013 este rezultatul 

planificării strategice desfățurate de actorii locali, ce a presupus: 

 pornirea de la o înţelegere comună a situaţiei existente, identificând şi analizând 
problemele şi oportunităţile şi definind prin consens problemele majore şi oportunităţile care 
pot fi puse în valoare pentru rezolvarea acestor probleme; 

 definirea situției dorite în 2013, pentru 5 domenii strategice în care, se concentrează 
problemele majore, conform datelor şi indicatorilor definiţi prin studiu şi a percepţiei 
populaţiei; 

 identificare căilor care conduc la realizarea viitorului dorit pentru fiecare domeniu 
strategic, adică programe şi idei de proiecte care rezolvă problemele majore cu care se 
confruntă localităţile din judeţul Vâlcea, definind responsabilii de iniţierea proiectelor şi 
posibilii parteneri. 

Astfel, au fost identificate punctele tari şi oportunităţile în domeniul turismului ca fiind: 

 patrimoniul natural şi cultural deosebit de valoroase şi diversificate, mediul curat, 
nepoluat, peisajele culturale şi zonele cu specific arhitectural; 

 capacitatea de cazare importantă, infrastructura de turism în staţiunile de interes 
naţional, cele mai multe sosiri ale turiştilor din Regiunea Oltenia  

 operatorii turistici calificaţi, unităţile de pregătire pentru industria hotelieră, existenţa 
unor experienţe locale de succes (Depresiunea Horezu), autorităţile publice active în 
promovare; 

 oportunităţile de finanţare pentru dezvoltarea infrastructurii de turism şi pentru 
instruire. 

                                                           
16 Agenţia de Dezvoltare Economică Timiş, Programul Strategic de Dezvoltare a Turismului la nivelul zonei formate din judeţele Timiş, Caraş-

Severin şi Mehedinţi, 2009, http://www.cjcs.ro 
17 Consiliul Judeţean Vâlcea, Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vâlcea, 2009-2013, http://www.cjvalcea.ro 
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Punctele slabe și riscurile acestui sector sunt: 

 infrastructura de turism slab dezvoltată, neîntreţinută; 

 lipsa strategiilor de promovare a turismului la nivel judeţean/teritorial, lipsa 
parteneriatelor şi a structurilor de sprijin; 

 insuficiente resurse umane specializate şi probleme manageriale; 

 dezvoltarea dezechilibrată a zonelor turistice; 

 competitivitatea scăzută a ofertei turistice. 
În urma analizei tuturor acestor aspecte au fost propuse direcţiile de dezvoltare ce pot fi 

urmate în vederea dezvoltării turismului la nivel județean. 
 
d. Planul cu privire la priorităţile de dezvoltare ale judeţului Vâlcea18 

Planul cu privire la priorităţile de dezvoltare ale judeţului Vâlcea are ca fundamentare 
Strategia de dezvoltare regională 2007-2013, Strategia de dezvoltare economico-socială a 
judeţului Vâlcea 2009-2013, Strategia de dezvoltare a turismului în judeţul Vâlcea 2007-2013, 
Planul de dezvoltare regională şi a fost elaborat în urma consultăriilor între autorităţile 
administraţiei publice locale şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate. 

Dezvoltarea turistică a judeţului Vâlcea este dezbătută pe parcursul unui întreg capitol 
inclus în documentul studiat, respectiv sunt puse în evidenţă atracţiile turistice existente pe 
întreg teritoriul judeţului, pornind de la staţiunile montane, staţiunile balneoclimaterice, 
rezervaţiile naturale, resursele turistice antropice şi încheindu-se cu potenţialul de dezvoltare 
încă neexploatat al turismului rural şi agroturismului. 

În prezent, în cadrul regiunii Sud-Vest Oltenia, judeţul Vâlcea este judeţul cu gradul cel mai 
ridicat de dezvoltare turistică, însă potenţialul acestuia este nelimitat având în vedere resursele 
sale naturale şi multitudinea de atracţii turistice existente pe teritoriul său.  

 
e. Strategia de dezvoltare a turismului în județul Vâlcea 2007-201319 
 
Prezentarea turismului vâlcean realizată de către Consiliul Judeţean Vâlcean prin Strategia 

de dezvoltare a turismului în județul Vâlcea 2007-2013 vine în încercarea de a sprijini 
dezvoltarea durabilă a sectorului turistic ce contribuie la progresul întregii economii judeţene.  

În cadrul strategiei sunt descrise atât resursele naturale (resursele hidrotermale, rezevaţiile 
naturale) de care dispune judeţul Vâlcea, cât şi resursele turistice antropice (monumente 
arheologice; situri arheologice; monumente, ansambluri şi rezervaţii de arhitectură; 
monumente şi ansambluri memoriale; aşezări şi vestigii istorice şi culturale de mare preţ). 

 Ţinând cont de potenţialul existent, turismul este considerat prioritatea judeţului Vâlcea. 
Justificările acestui statut de prioritate sunt următoarele: 

 turismul este un sector economic cu perspective de dezvoltare pe termen lung, 
resursele turistice fiind practic inepuizabile; 

 turismul acţionează ca un element dinamizant al întregului sistem economic, generând 
o cerere specifică de bunuri şi servicii la nivelul celorlalte sectoare ale economiei; 

 turismul reprezintă o piaţă sigură a forţei de muncă şi de redistribuire a celei 
disponibilizate din alte sectoare economice restructurate; 

 valorificarea optimă a resurselor, promovarea şi marketingul eficiente ale produselor 
turistice pe piaţa externă, poate constitui o sursă semnificativă de sporire a încasărilor valutare 
la nivelul judeţului; 

                                                           
18 Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, Planul cu privire la priorităţile de dezvoltare a judeţului, 2012, http://www.prefecturavalcea.ro  
19 Consiliul Judeţean Vâlcea, Strategia de dezvoltare a turismului în judeţul Vâlcea 2007 – 2013, www.cjvalcea.ro  

http://www.prefecturavalcea.ro/
http://www.cjvalcea.ro/
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 dezvoltarea durabilă a turismului contribuie la creşterea economică şi socială şi la 
atenuarea dezechilibrelor de dezvoltare, ameliorând condiţiile de viaţă şi sporind veniturile 
populaţiei în special în zonele rurale; 

 turismul constituie un mijloc de protejare, conservare şi valorificare a potenţialului 
cultural, istoric, folcloric şi arhitectural al judeţului; 

 turismul poate avea şi valențe ecologice prin exploatarea durabilă a valorilor 
fundamentale ale existenţei umane (apă, aer, floră, faună, ecosisteme, etc.); 

 turismul poate fi un mijloc activ de educare şi ridicare a nivelului de instruire şi civilizaţie 
a oamenilor, având un rol deosebit în utilizarea timpului liber al populaţiei. 

Considerând gama largă de informaţii prezentate şi analizate la nivelul strategiei 
antemenţionate precum şi relevanţa evidentă a acestora pentru obiectivului studiului elaborat, 
se poate afirma că Strategia de Dezvoltare a Turismului in Judetul Valcea 2007-2013 este un 
document bibliografic valoros pentru propunerea unor soluţii viabile de dezvoltare turistică a 
regiunii Sud-Vest Oltenia. 

 
f. Strategia  de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj 2011 – 202020  

Documentul prezintă o imagine clară a obiectivelor strategice pentru dezvoltare şi a căilor 
de operaţionalizare a acestora, pe care Consiliul Judeţean Gorj, în parteneriat cu toţi actorii 
locali, instituţii publice, autorităţi locale, mediul privat şi le-a asumat până în 2020. 

Procesul strategic a presupus analiza a patru domenii importante pentru dezvoltarea 
judeţului, concretizată în realizarea a patru studii de cercetare: Studiul privind valorificarea 
patrimoniului natural, cultural şi istoric; Studiul privind managementul resurselor umane la 
nivelul autorităţilor administraţiei publice locale; Studiul privind accelerarea dezvoltării 
serviciilor comunitare de utilităţi publice; Studiul privind dezvoltarea infrastructurii de drumuri 
şi poduri din judeţul Gorj. Punctul de plecare în elaborarea acestor documente a fost Strategia 
de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj 2007-2013, care a fost revizuită, în 
conformitate cu contextul socio-economic actual. 

Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj 2011 – 2020 a documentat toate direcţiile 
ce pot fi parcurse pentru progresul economic şi social al zonei. Una dintre aceste direcţii este 
dezvoltarea turismului. 

Turismul este unul dintre cele mai importante motoare pentru creştere economică şi poate 
contribui la dezvoltarea durabilă a judeţului Gorj din punct de vedere economic, social şi al 
protecţiei mediului. La nivelul strategiei sunt descrise tipurile de turism existente în zonă, în 
baza analizei efectuate fiind definit cel de-al treilea obiectiv strategic al dezvoltării judeţului ca 
fiind ”Valorificarea potenţialului turistic”. Astfel, pentru Obiectivul strategic nr. 3 ”Valorificarea 
potenţialului tursitic” sunt definite următoarele domenii prioritare şi direcţii de intervenţie: 

- Domeniul prioritar 3.1 - Susţinerea unei dezvoltării coerente a sectorului turistic;  
- Domeniul prioritar 3.2 - Promovarea turistică a judeţului Gorj la nivel regional, naţional 

şi internaţional;  
- Domeniul prioritar 3.3 - Crearea unor produse turistice integrate.  
Direcţiile de dezvoltare a turismului identificate în cadrul acestei strategii reprezintă un 

pilon important al dezvoltării unui sector turistic durabil şi sustenabil nu numai la nivelul 
judeţului Gorj ci și la nivelul întregii regiuni Sud-Vest Oltenia. 

 
g. Studiul pentru valorificarea potenţialului turistic al judeţului Gorj21 

                                                           
20 Consiliul Judeţean Gorj, Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pentru perioada 2011 – 2020, 2012,  http://cjgorj.ro  
21 Consiliul Judeţean Gorj, Studiu pentru valorificarea potenţialului turistic al judeţului Gorj, 2010, http://cjgorj.ro 

http://cjgorj.ro/


 

38 
 

Judeţul Gorj dispune de un potenţial turistic diversificat, reprezentat printr-un cadru natural 
pitoresc, prin monumente de artă şi arhitectură de mare valoare artistică, unele dintre ele de 
interes internaţional, precum şi de un valoros patrimoniu folcloric şi etnografic. 

Studiul antemenţionat propune analiza dezvoltării turistice actuale a judeţului Gorj precum 
şi posibilităţile de progres în acest domeniu.  

Având în vedere specificul documentului studiat, informaţiile expuse la nivelul acestuia sunt 
extrem de relevante, considerând analiza minuţioasă efectuată asupra potenţialului de 
dezvoltare turistică la nivelul judeţului Gorj. 

 
h. Studiu privind valorificarea patrimoniului natural, cultural şi istoric – judeţul Gorj22 
 
Studiul privind valorificarea patrimoniului natural, cultural şi istoric urmăreşte identificarea 

modalităţilor de intervenţie specializată, în vederea stopării procesului distrugerii ireversibile a 
elementelor de patrimoniu la nivel de judeţ. Rezultatele acestor intervenţii vor permite 
demararea unor lucrări de conservare şi restaurare, acţiuni care vor duce la o creştere a 
potenţialului turistic şi economic al judeţului, de pe urma căruia vor putea beneficia toţi 
locuitorii acestuia, contribuind totodată la crearea unui mediu favorabil pentru atragerea de 
noi investiţii în judeţul Gorj. 

i. Strategia Consiliului Judeţean Dolj de dezvoltare economico-socială 2007-201323 
 
În cadrul Strategiei Consiliului Judeţean Dolj de dezvoltare economico-sociala pentru 

perioada 2007-2013, analiza sectorului turistic al judeţului Dolj este tratată la nivelul mai 
multor capitole. Astfel, secţiunea I.2.8 ”Turismul”, se axează pe prezentarea activităţilor 
turistice din zonă şi pe formele de turism existente (turism de afaceri, turism cultural, turism 
rural, turism balneo-climateric).  

De asemenea este realizată şi o analiză SWOT cuprinzătoare a situaţiei curente a turismului 
practicat la nivelul judeţului Dolj. 

Având în vedere caracterul definitoriu al dezvoltării turistice a judeţului asupra situaţiei sale 
economice, autorităţile au conştientizat importanţa acordării unei atenţii sporite valorificării 
potenţialului turistic existent, definind în acest sens următoarele direcţii şi măsuri de 
intervenţie: 

 Crearea/modernizarea de structuri adiacente turismului; 
 Reabilitarea şi valorificarea patrimoniului turistic de importanţă judeţeană şi regională 

(inclusiv turismul balnear, turismul cultural); 
 Dezvoltarea infrastructurii turistice de importanţă judeţeană; 
 Promovarea identităţii locale şi judeţene; 
 Dezvoltarea turismului rural şi agroturismului;  
 Înfiinţarea unor centre de promovare a turismului; 
 Amenajarea de porturi turistice şi pontoane; 
 Amenajarea de structuri de pescuit şi vânătoare; 
 Dezvoltarea turismului de divertisment (Aqua Park, Spa Center, Sală Bowling, Bazin 

Olimpic, Carting, ATV-uri, Paint-ball, Baze sportive) 
 Dezvoltarea turismului educaţional (Tabăra Marin Sorescu, Tabăra Micii Inventatori 

“Henri Coanda”, Tabăra de creaţie) 
 Asigurarea unui nivel maxim de expunere pentru Judeţul Dolj şi pentru avantajele sale 

turistice. 

                                                           
22 Consiliul Judeţean Gorj, Studiu privind valorificarea patrimoniului natural, cultural şi istoric, 2011, http://cjgorj.ro  
23 Consiliul Judeţean Dolj, Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Dolj, 2008, http://www.scribd.com  

http://cjgorj.ro/
http://www.scribd.com/
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 Includerea în circuitul turistic a unor noi resurse: sate turistice pentru valorificarea 
valenţelor etnofolclorice şi a sărbătorilor populare şi puncte turistice pentru turismul de week-
end, pescuitul sportiv şi vânătoare sau turismul de tranzit.  

În cadrul strategiei a fost întocmită o listă de proiecte în domeniul turismului, trasându-se 
astfel în mod clar liniile de acţiune ce pot fi urmate pentru asigurarea dezvoltării turistice a 
judeţului Dolj. 

 
j. Planul de amenajare a Teritoriului judeţean Olt – Strategia de amenajare a judeţului 

Olt24 

Strategia cuprinde obiectivele generale şi specifice care vizează dezvoltarea teritoriului pe 
termen lung. Acestea asigură dezvoltarea teritoriului judeţean asigurând coerenţa strategiilor 
sectoriale şi teritoriale de nivel inferior, prin însuşirea şi coroborarea acestora. Strategia are 
caracter sintetic şi democratic în vederea utilizării cât mai eficiente a potenţialului teritoriului 
judeţean şi a iniţiativelor locale. 

Strategia de amenajare a teritoriului judeţean cuprinde un set de obiective strategice 
generale care vizează dezvoltarea judeţului în plan teritorial pe termen lung, respectiv anul 
2025.  

Încadrându-se în categoria activităţilor din sectorul terţiar, turismul este analizat din punct 
de vedere al obiectivului general stabilit (Dezvoltarea turismului de tranzit şi sejur care să 
valorifice integral resursele naturale şi culturale existente) şi al direcţiilor de dezvoltare propuse 
(Mărirea duratei sejururilor în turismul de tranzit şi recreere prin creşterea numărului de atracţii 
sportive, recreative şi culturale şi Dezvoltarea şi punerea în valoare a resurselor turistice pentru 
determinarea deplasării turiştilor şi îndrumarea acestora la faţa locului). 
 

 
1.2   Analiza potenţialului turistic şi identificarea formelor de turism existente 
pe judeţe, incluzând itinerariile specifice fiecărei zone 

 
1.2.1. Analiza potenţialului turistic al regiunii Sud-Vest Oltenia 
 

Potenţialul turistic al Olteniei este bogat, relieful şi resursele naturale constituind premise 
favorabile practicării diferitelor forme de turism: balneoclimateric, rural, „aventură montană” 
(alpinism, speologie). 
 
1.2.1.1. Potenţialul turistic al reliefului (Caracteristici generale şi subunităţi de relief; Potenţialul 
turistic al unităţilor şi tipurilor genetice de relief) 

 
Complexitatea potenţialului turistic ca şi gradul de atractivitate, sunt în strânsă legătură 

cu treapta de relief şi cresc progresiv de la câmpie către munte, regiunea Sud-Vest Oltenia fiind 
un exemplu al diversităţii morfologice. 

Potenţialul turistic natural al regiunii cuprinde totalitatea resurselor turistice pe care le 
oferă cadrul natural al regiunii, prin componentele sale: relief, condiţii climatice, ape şi 
elemente de vegetaţie şi faună, inclusiv metamorfozele suferite de acestea, ca urmare a 
intervenţiei umane. 

Relieful – componentă esenţială a peisajului geografic, prezintă o impresionantă armonie în 
îmbinarea trăsăturilor de ansamblu şi regionale din cuprinsul regiunii Sud-Vest Oltenia. 

                                                           
24 Consiliul Judeţean Olt, Planul de amenajare a Teritoriului judeţean Olt – Strategia de amenajare a judeţului Olt, 2012, http://www.cjolt.ro  

http://www.cjolt.ro/
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Relieful regiunii, cu precădere cel carpatin, se înscrie ca fiind cel mai variat şi important 
avantaj turistic, prezentând interes atât prin valoarea sa peisagistică, dar mai ales prin 
posibilităţile diferenţiate de amenajare şi dotare turistică şi, în general, de desfăşurare a 
activităţii de turism. 

Regiunea prezintă o mare diversitate a peisajului, generată de felurite structuri geologice şi 
forme de relief, de alternanţa culmilor montane şi deluroase cu depresiunile şi culoarele de vă 
și de diferenţierile altitudinale ce se completează cu diferite componente ale vegetaţiei, faunei 
şi apelor, sporindu-i complexitatea. 

Pe culmile carpatine cele mai înalte, de peste 2000 m, o atracţie turistică deosebită o 
prezintă peisajele alpine de pe platourile munţilor Godeanu, Parâng, Şureanu, Cândrel, cu relief 
glaciar, impunător prin grandoarea şi simetria formelor sale (circuri şi văi glaciare, piscuri 
golaşe, creste zimţate, lacuri glaciare şi custuri). 

Arealele calcaroase, îndeajuns răspândite (ocupă aproximativ 6% din teritoriul regiunii), 
se remarcă prin peisajele carstice, de mare spectaculozitate, cu o gamă largă de forme şi 
fenomene carstice de suprafaţă şi de adâncime (în special în arealul mehedinţean). Importante 
pentru turism sunt şi platourile cu doline şi lacuri carstice temporare, cheile (Oltului şi Jiului 
etc.), abrupturile, izbucurile, stâncăriile, crestele, precum şi peşterile sau râurile subterane cu 
cascade (în munţii Mehedinţiului, Parâng).  

Regiunea dispune şi de un important potenţial speologic de mare valoare ştiinţifică şi 
estetică, multe dintre peşteri fiind ocrotite de lege ca monumente ale naturii, rezervaţii 
naturale, sau inlcuse în parcuri şi arii protejate (tratate pe larg la cap.1.4.). Patrimoniul natural 
protejat este constituit din: parcuri naturale naţionale şi regionale, rezervaţii ale biosferei, 
rezervaţii naturale, peisaje naturale, monumente ale naturii, arii protejate şi avifaunistice. 

 
Regiunea Sud-Vest Oltenia este străjuită în nord de Carpaţii Meridionali, iar în vest, sud şi 

est de ape curgătoare:  Dunărea și Oltul.  Râul Jiu 
străbate regiunea în direcţia nord-sud şi o împarte în 
două părţi aproape egale. Nordul Olteniei este muntos, 
fiind prezente aici două masive: Parâng (la est de râul Jiu) 
şi Retezat-Godeanu (la vest de râul Jiu). La sud de Carpaţi 
se află zona subcarpatică, reprezentată printr-un şir de 
dealuri (Dealul Bran, Măgura Slătioarei, Dealurile 
Gorjului, Dealul Bârzei) şi depresiuni (Novaci, Tismana, 
Târgu Jiu). În nord-vest se află Podişul Mehedinţi, 
dealurile Coşuştei şi depresiunea Severin. 

 
Fig. 6 – Râul Jiu 

 
La sud de Subcarpaţi se află Podişul Getic, acesta fiind divizat în Platformele Strehaiei (la 

vest de râul Jiu; se subîmparte în platformele Huşniţei şi Bălăciţa), Jiului (străbătută de Jiu) şi 
Olteţului (la est de Jiu). În sudul Olteniei se află Câmpia Olteniei, care este de altfel cel mai 
vestic sector al Câmpiei Române. Câmpia Olteniei este alcătuită de Câmpiile Blahniţei şi 
Băileştilor (la vest de Jiu) şi Romanaţilor (la est de Jiu). Cele mai importante râuri sunt: Olt 

(împreună cu afluenţii Lotru şi Olteţ), Jiu (împreună cu 
afluenţii Tismana,  Motru, Amaradia şi Gilort), Desnăţui, 
Drincea şi Cerna. Clima Olteniei este temperat-
continentală, dar cu influenţe mediteraneene. Relieful 
regiunii include printre altele Munţii Căpăţânii (altitudine 
maximă 2124 m - Vârful Ursu), Munţii Cozia (altitudinea 
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maximă 1660 m- Vârful Cozia), Munţii Făgăraş (altitudinea maximă - Vârful Moldoveanu 2544 
m - cel mai înaltă altitudine din Carpaţi), Munţii Lotrului (altitudinea maximă - Vârful Ştefleşti, 
2242 m), Subcarpaţii Getici (regiunea submontană, altitudinea maximă 1017 m – Măgura 
Măţău), Podişul Getic - intersectat de văile adânci ale Oltului, Jiului, Argeşului şi afluenţii 
acestuia.  

 
Fig. 7 – Râul Olt 

 
1.2.1.2. Potenţialul turistic al climei (Caracteristici generale ale elementelor climatice) 
 

Resursele climatice şi bioclimatice au o tot mai mare importanţă în dezvoltarea turismului 
pe teritoriul României şi nu numai. Cunoaşterea acestor tipuri de resurse determină 
valorificarea lor în promovarea turismului de agrement, de recreere sau de odihnă. Climatul 
regiunii este temperat contiental moderat cu excepţia judeţului Mehedinţi, care are o climă 
temperat-continentală moderată în care se simt influenţe submediteraneene. Iarna, în special 
apar mase de aer umede şi calde de origine mediteraneeană şi oceanică, ceea ce face ca acest 
anotimp al anului să fie mai blând. În acest anotimp sunt prezente cantităţi mai mari de 
precipitaţii lichide: lapoviţă, cu ninsori şi fenomene de îngheţ mai puţin frecvente şi intense. 

Temperatura medie anuală variază de la 11,2°C în punctul extrem sudic (oraşul Corabia) la 
9,8°C în partea de nord a regiunii. Temperatur prezintă şi scăderi, sub 0 grade, mai ales în 
arealul montan al regiunii. Fenomene de risc climatic sunt viscolele dinspre est, vest si nord-
vest. Manifestarea cu intensitate a fenomenelor meteo-climatice determină pagube pentru 
unele sectoare economice, punând uneori în pericol bunurile şi viaţa oamenilor. România este 
afectată pe tot parcursul anului de astfel de manifestări ale fenomenelor meteo-climatice de 
risc (extreme). Fenomenele meteo-climatice de risc sunt cu atât mai periculoase, cu cât 
contrastul termo-baric este mai mare şi cu cât se produc mai mult în afara sezonului lor 
caracteristic.  

Precipitaţiile ce cad anual variază de la 1200 mm în zona montană până la 500-600 mm în 
sudul regiunii, unde în lunca Dunării se înregistreaza sub 400 mm. Fenomenele de risc climatic 
existente în regiune, precum secetele, afectează nu numai turismul ci şi întreaga activitate 
social-economică.  

Stratul de zăpadă are o repartiţie neuniformă, în zona montană înaltă la peste 1500 - 1600 
m durează 180-200 zile (Parâng, Vâlcan, Godeanu) iar grosimea lui poate atinge în zonele 
adăpostite 7-8 m. În zona munţilor mijlocii durata acesta se menține timp de 140-150 zile,  
acest termen ajungând până în zona de podiş la 60-80 zile/an. Acest lucru poate permite 
dezvoltarea sporturilor de iarnă. În anumite zone sezonul turistic de iarnă poate dura din 
decembrie până în aprilie.  

Direcţia vânturilor este orientată de-a lungul Văii Jiului şi a Oltului (nord-sud). Vânturile  
dominante,  pe  culmile  înalte  sunt  cele  de  nord-vest,  iar  în zonele depresionare se face 
simţită prezenţa maselor de aer din sud şi sud-est de origine tropicală. Existenţa foehnului pe 
versanţii sudici ai munţilor produce în condiţiile unor temperaturi de 0 grade C, declanşarea 
avalanşelor. În depresiunile deluroase climatul este de adăpost, calmul atmosferic fiind 
predominant. 

Evenimentele climatice, în special  cele catalogate ca fiind extreme, au ridicat numeroase 
întrebări şi au atras atenţia în ultima perioadă, deoarece este o certitudine faptul că societatea, 
în general, şi ţările în curs de dezvoltare, în particular, se confruntă cu o vulnerabilitate crescută 
impusă de schimbarea climei, efectele acestora având un impact în derularea actului turistic. 
(Esterling et al. 1997, 2000; Kunkel et al. 1999, Mazilu, 2008,2009).  
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Nu există niciun dubiu asupra faptului că schimbările climatice globale au indus schimbări 
semnificative în multe privinţe (alimentarea cu apă, producţia agricolă, dezvoltarea aşezărilor 
umane, incidenţa diverselor maladii), mai ales în ceea ce priveşte evenimentele climatice 
extreme, toate la rândul lor cu repercusiuni asupra turismului. 

Pe o perioadă eşantion 2007-2012, sectorul turistic din România a fost afectat de valuri de 
caniculă în sezonul de vară al fiecărui an, de scăderea cantităţii şi reducerea persistenţei zăpezii 
în sezonul de iarnă şi de evenimente meteorologice extreme (inundaţii, furtuni intense etc.) 
care au afectat infrastructura turistică, precum şi motivaţia turiştilor de a călători. Specialiştii 
sunt de acord că cele mai afectate obiective turistice sunt staţiunile de coastă şi cele montane, 
specializate în sporturi de iarnă.  

Cercetătorii în turism consideră că unele regiuni din  România vor înregistra pierderi ca 
rezultat al schimbărilor climatice, în vreme ce altele vor înregistra câştiguri. 

Printre pierderi menţionăm efectele secetei din ultima perioadă a lunii iulie 2012, (luna iulie 
2012 fiind considerată cea mai secetoasă lună din ultimii 60 de ani), fenomen care a făcut ca 
nivelul Dunării pe teritoriul României să scadă schiar şi sub 2 metri, iar vasele de croazieră cu 
turişti străini nu mai poată circula până în Deltă. Turoperatorii au estimat că România ar putea 
pierde astfel peste 3 milioane de euro, în condiţiile în care autorităţile nu draghează fluviul. 
Printr-un efort comun, România şi Bulgaria pot asigura o navigare neîntreruptă pe Dunăre, 
atrăgând astfel turiştii şi aducând beneficii majore zonei. De menţionat şi un paradox al 
efectelor schimbărilor climatice transformat în câştig: canicula din luna iulie 2012 a oferit unor 
staţiuni balneoclimaterice din regiunea de Sud-Vest Oltenia cele mai mare rate de creştere.  

Staţiunile din regiunile montane sunt amplasate de regulă tot în culoare depresionare sau 
în depresiuni, unde chiar dacă se produc frecvente inversiuni termice, apare climatul de 
adăpost oferit de munţii înconjurători (frecvenţă mai mare a calmului atmosferic). Staţiunile 
turistice aflate la altitudini mai mari au urmărit menţinerea unui număr mai mare de zile a 
stratului de zăpadă, favorabil sporturilor de iarnă (de exemplu, Straja – 1380 m, Rânca 1600m). 
Cu cât altitudinea este mai mare, cu atât numărul mediu sezonier de zile cu strat de zăpadă 
este mai mare. De asemenea, în astfel de staţiuni turistice aerul este puternic ionizat şi ozonat. 

O ameninţare suplimentară legată de schimbările climatice o constituie impactul asupra 
transporturilor şi  infrastructurii,  care  se  reflectă  şi  asupra  sectorului  turistic.  Drumurile  
avariate  pot  face  anumite destinaţii turistice mai puţin accesibile sau complet inaccesibile.  

Valurile de căldură, vremea excesiv de ploioasă şi/sau rece, pot face zonele turistice din 
România mai puţin atrăgătoare pentru vizitatori. Aceste evenimente extreme pot avea, de 
asemenea, un impact negativ asupra sănătăţii turiştilor, indiferent de destinaţia lor.  

Este recomandat ca staţiunile să-şi diversifice produsele turistice, pentru a fi mai puţin 
vulnerabile la efectele schimbărilor climatice. Turiştii trebuie, de asemenea, să fie mai bine 
educaţi cu privire la efectele schimbărilor climatice, astfel încât să-şi poată adapta în consecinţă 
comportamentul de consum turistic.  

În  ansamblu,  principalele  efecte  ale  schimbărilor  climatice (temperaturile  în  creştere,  
reducerea stratului de zăpadă, frecvenţa şi intensitatea sporită a evenimentelor extreme, 
creşterea nivelului mării şi a temperaturii mării, reducerea biodiversităţii, incendii mai mari şi 
mai dese ale pădurilor etc.) vor avea următoarele efecte negative asupra sectorului turistic din 
România:  
 activităţile turistice vor avea o sezonalitate diferită;  
 turiştii se vor confrunta cu un disconfort termic; de exemplu, indicele de confort termic a 

depăşit pragul critic de 80 în mai multe zone din ţară . Sudul României a fost cel mai afectat 
de acest aspect - vezi Fig. 8.  
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Fig. nr. 8 - Indicele de confort termic  
 

 

Sursa: http://www.meteoromania.ro 
 vor exista mai multe riscuri pentru sănătate;  
 staţiunile vor înregistra costuri mai mari cu încălzirea/răcirea şi aerul condiţionat în funcţie 
de specificul lor;  
 staţiunile vor fi supra-aglomerate în unele zone şi, în mare parte neocupate în alte zone;  
 veniturile rezultate din turism vor scădea în zonele afectate, dar ar putea creşte în zonele 
avantajate;  
 staţiunile destinate sporturilor de iarnă vor avea mai puţină zăpadă şi vor înregistra costuri 
suplimentare pentru producerea zăpezii artificiale;  
 sezonul turistic de iarnă va fi mai scurt;  
 unităţile turistice vor avea costuri mai mari legate de asigurări şi provocate de restrângerea 
activităţii;  
 evenimentele meteorologice extreme vor afecta infrastructura, patrimoniul istoric, 
patrimoniul arhitectural şi caracterul sezonier;  
 atracţiile turistice naturale vor suferi deteriorări.  

Condiţiile climatice trebuie cunoscute de către operatorii turistici pentru a putea fi 
susţinută viabilitatea sectorului turistic, gnerându-se beneficii economico-sociale comunităţilor 
locale şi îmbunătățindu-se experienţa de viaţă a turiştilor. Un progres în acest sens este 
iniţiativa mondială pentru turismul responsabil, tema anului 2012 la nivel global fiind: ”Turismul 
responsabil faţă-n faţă cu schimbările climatice. Către o nouă relocare a turismului”. 

Este neîndoielnic faptul că încălzirea climatică globală provoacă modificări semnificative 
asupra resurselor de apă, producţiei agricole, aşezărilor omeneşti, toate acestea aflându-se în 
relaţie de intercondiţionalitate cu dezvoltarea sectorului turistic, astfel creându-se dificultăţi 
reale pentru economiile ţărilor afectate de schimbările climatice. 

Elementele climatice de risc cu impact asupra frecvenţei turistice sunt: 
1) diferenţele sezoniere pluviometrice;  
2) variaţiile termice diurne; 
3) nivelul umidităţii atmosferice; 
4) maladiile climatice; 
5) vântul; 
6) luminozitatea şi cromatica atmosferei; 
7) indicele de confort balneo-heliotropic. 
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Climatul devine extrem de important acolo unde există fenomene de categoria riscurilor şi 
hazardelor naturale25 (uragane, inundaţii) a căror periodicitate nu poate fi prevăzută cu 
exactitate, de aici şi impactul negativ al acestora în sfera turismului.26 
 
1.2.1.3. Potenţialul turistic al apelor (Reţeaua hidrografică; Lacurile; Iazurile şi heleşteele; Apele 
subterane) 
 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este străbătută de numeroase cursuri de apă, cele mai 
importante fiind Oltul şi Jiul, ce curg de la nord la sud, şi fluviul Dunărea, de la vest la est. 
Printre principalele lacuri naturale se numără Bistreţ (judeţul Dolj) - al doilea ca dimensiune din 
ţară, cu o suprafaţă de 1867 hectare, Zăton (judeţul Mehedinţi) şi Câlcescu (judeţul Vâlcea). 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia există şi lacuri artificiale, printre care: Ostrovu Mare (40 
000 ha) – primul ca mărime la nivel naţional, Porţile de Fier (10 000 ha) – al doilea ca mărime la 
nivel naţional, localizat în judeţul Mehedinţi şi Lacul Vidra de pe râul Lotru în judeţul Vâlcea 
(situat la 1289 m altitudine, cu o suprafaţă de 1035 ha, adâncime maximă de 109 m şi lungime 
de 9 km), a cărui apă este folosită pentru hidrocentrala Lotru-Ciunget. Apele acestor lacuri sunt 
utilizate pentru obţinerea de energie. Alte exemple de lacuri artificiale sunt lacurile din 
Călimăneşti, Băbeni, Dăeşti şi Brădişor (lac antropic, cu o suprafaţă de 230 ha). 

În zona carstică a Podişului Mehedinţi s-au format în decursul timpului lacuri carstice 
temporare precum Zăton, Ponoare şi Gornoviţa. 

Lacuri sărate se regăsesc la Ocniţa şi Ocnele Mari.  
Izvoarele minerale sulfuroase, oligominerale, clorurate şi iodate se găsesc la Călimăneşti-

Căciulata, Băile Olăneşti, Băile Govora, Muereasca, Dobriceni, Buneşti, Râmnicu Vâlcea, 
Mateeşti, Ocnele Mari, Ocniţa, Oţeşani, Pietrarii de Sus şi la Goruneşti. De asemenea apele 
lacurilor sărate de la Ocnele Mari şi Ocniţa sunt benefice pentru sănătatea turiştilor. 

O menţiune aparte este pentru teritoriul judeţului Gorj care este bogat în ape subterane 
cum ar fi apele de carst provenite din bara calcaroasă montană unde s-a făcut şi captarea celor 
două izvoare la Runcu şi Izvarna cu un debit de peste 100 litri/secundă fiecare. Ape freatice la 
adâncimi mici de circa 2-3 m se află în depresiunile subcarpatice şi în luncile râurilor din zona 
de podiş folosită de locuitori prin captări în puţuri. Apele minerale apar la Săcelu în izvoare, 
folosite pentru băi.27 

În subsolul judeţului  Mehedinţi au fost identificate importante resurse de ape subterane 
localizate după forma de relief: 
 în zona de munte şi podiş resursele de apă se găsesc înmagazinate în depozitele de alterare 

de la suprafaţa rocilor stâncoase, în reţeaua de fisuri şi crăpături, apărând la zi sub formă de 
zone umede sau izvoare, la baza versanţilor. Prin captarea izvoarelor cât şi a zonelor 
umede, prin drenuri, se pot constitui surse importante de apă potabilă pentru alimentarea 
cu apă în sistem centralizat a localităţilor din zonă; 

 în zona de deal şi de câmpie înaltă, apele subterane sunt cantonate în straturi acvifere 
situate la adâncimi de 20-80 m care se descarcă limitat la baza versanţilor şi văilor unde 
eroziunea a interceptat aceste straturi. Orizonturile acvifere pot fi interceptate şi prin foraje 
executate în zona de platou. Atât prin foraje cât şi prin captarea izvoarelor, localităţile din 
această zonă pot fi alimentate cu apă potabilă în sistem centralizat; 

 în zona de câmpie din sudul judeţului apele sunt cantonate în strate de nisipuri şi pietrişuri 
la adâncimi diferite, funcţie de altitudine: Lunca Dunării 0-2 m, terasa I 2-8 m, terasa a II-a 
8-12 m, trasa a III-a 12-20 m, terasa a IV-a mai mică de 20 m. Tot în zona de câmpie, la 

                                                           
25 Spânu Simona, The influences of rainfall on the tourist movement, The 4th International Conference – An Enterprise Odyssey: Tourism – 

Governance and Entrepreneurship, Cavtat, Croatia, 2008 
26 M. Mazilu, Ecoturism şi amenajări turistice, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2004, p. 208. 
27 Plan de analiză şi acoperire a riscurilor (isugorj.ro): pagina 14. 
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limita dintre două terase, apar izvoare de terasă cu debite mari care pot fi captate pentru 
alimentarea cu apă a localităţilor (sat Gruia, Gârla Mare, Obârşia de Câmp şi altele). 
În baza forajelor hidrogeologice de cercetare şi exploatare executate de societăţi 

specializate, în judeţul Mehedinţi au fost identificate şi conturate bazine hidrogeologice cu 
importante rezerve exploatabile de apă potabilă subterană: bazin Strehaia, Poiana Gruii, Jiana 
Mare-Vânju Mare, iar cu apă minerală şi termală, bazin Schela Cladovei-Gura Văii, Bala-Crainici.  

La nivelul regiunii există izvoare sau iviri cu ape minerale necercetate, identificate în 
localităţile: Colibaşi, Lupşa, Baia de Aramă, Balta, Vârciorova.28 

Lunca şi terasele Dunării reprezintă corpul de ape subterane cel mai important din punctul 
de vedere al răspândirii depozitelor freatice şi al resurselor de ape. Lăţimea pe care se dezvoltă 
acest corp de ape subterane este în medie de 30 km. 

Calitatea apelor freatice se determină pe baza reziduului fix si a durităţii totale. Majoritatea 
apelor freatice din terasele şi luncile Dunării şi afluenţilor prezintă reziduu fix cuprins între 250-
800 mg/l. Pe direcţia afluxului subteran apele se îmbogăţesc în săruri şi reziduul fix creşte. Se 
remarcă totodată că în zonele cu regim hidrodinamic mai lent (cu pante mici de curgere), la 
care se mai adaugă şi factorul evaporaţie din strat, când nivelul hidrostatic este aproape de 
suprafaţă (sub 3 m), apele sunt mai mineralizate. După datele obţinute din reţeaua naţională 
de foraje, se poate spune că în terasele şi luncile Dunării şi afluenţilor, apele freatice sunt în 
general potabile cu excepţia fierului, la Dârvari N, Maglavit S, Maglavit F3, Urzicuţa F1 şi a 
azotaţilor semnalaţi la Moţăţăi Gara F1, Maglavit F2, Ciupercenii Vechi F5, Covei F1, Cioroiu 
Nou F1. 

Apele cele mai des întâlnite sunt de tip bicarbonato-calcice şi bicarbonato-sodice. Sporadic 
se mai întâlnesc şi ape bicarbonato-magneziene. Monitorizarea apelor freatice din acest corp 
de ape subterane de catre Direcţia Apelor Jiu se realizează în forajele hidrogeologice din 
reţeaua naţională de monitorizare a apelor freatice, care captează apele subterane cantonate 
în depozitele detritice ale teraselor și luncilor Dunării şi afluenţilor. În aceste foraje, în general, 
compuşii azotului au valori sub concentraţia maxim admisă (CMA) conform Legii apei potabile 
nr. 458/2002. În schimb, în fântânile din localităţile din perimetrul acestui corp de ape, valorile 
nitraţilor sunt frecvent peste limitele CMA, demonstrând influenţa unei surse de poluare 
diferită. 
 
1.2.1.4. Potenţialul turistic biogeografic (Vegetaţia; Fauna; Rezervaţiile naturale) 
 

Vegetaţia regiunii este reprezentată de păduri de foioase (stejar, fag, ulm, carpen, frasin, 
paltin, tei etc.) ce urcă până la 1000-1400 m şi păduri de conifere (brad, molid, pin, zadă etc.) 
până la 1800 m, dar şi de stepă. Din punctul de vedere al vegetaţiei naturale, cea mai mare 
parte a regiunii se încadrează în zona de cîmpie (şi Lunca Dunării) şi pădure, zonă care la rândul 
ei se etajează pe specii dominante: subzona pădurilor de Quercineae, subzona fagului şi 
subzona pădurii de conifere. Pe formele cele mai înalte, la peste 1800 m altitudine, întâlnim 
zona pădurilor alpine.  

In corelaţie cu unităţile de relief s-a realizat şi etajarea vegetaţiei. În partea sudică a regiunii 
apare zona de silvostepă, pădurile fiind alcătuite din stejar brumăriu şi stejar pufos dar şi alte 
foioase ca ulmul, carpenul, jugastrul, arţarul tătăresc, teiul argintiu, stejarul pedunculat şi 
frasinul. Pe alocuri apar şi arborete ca păducel, măceş, sânger, lemn câinesc şi porumbar. 

 În poienile acestor păduri se dezvoltă pajiştile compuse din păiuşuri, sadină, rogoz, 
sânziene galbene, etc.  

                                                           
28 http://mehedinti-majdanpek.ro/ikmh/index.php?meniuId=4&viewCat=3&viewItem=408 
 

http://mehedinti-majdanpek.ro/ikmh/index.php?meniuId=4&viewCat=3&viewItem=408
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Zona stejarilor submezofili şi termofili se întinde la nord de silvostepă şi conţine cerul, 
gârniţa, stejarul brumăriu, teiul, mojdreanul, jugastrul şi arţarul tătăresc,etc. În apropierea văii 
Dunării se dezvoltă şleauri formate din gorun balcanic, cer, stejar pedunculat, tei, ulm şi frasin. 

Din punct de vedere al vegetaţiei naturale ierboase, predomină speciile mezofite acidofile. 
Un loc aparte îl ocupă prezenţa pe pantele calcaroase adăpostite, însorite a castanului 
comestibil asociat uneori cu alunul turcesc, cu specii mezotermofile, xerotermofile (corn, 
mojdrean, lemn câinos, dârmox, păducel, scumpie, liliac sălbatic etc). 

Fondul forestier, dezvoltat în special la nivelul judeţelor Gorj şi Vâlcea (peste 40% din 
suprafaţa acestor judeţe este acoperită de păduri), creează un mediu ambiant atractiv, curat, 
recomandat pentru vacanţe active. 

Fauna regiunii este interesantă din punct de vedere cinegetic, fiind bogată şi variată, aici 
întâlnindu-se cerbi, căprioare, vulpi, urşi, mistreţi, râşi, capra neagră, cocoşul de munte etc. În 
zona mehedinţeană întâlnim, datorită influenţelor climatic sudmediteraneene, elemente de 
vegetație submediteraneană: migdal, smochin, laleaua de cazane, magnolia, etc., precum şi 
faună submediteraneană: scorpionul, broasca ţestoasă de uscat, vipera cu corn, etc.  

Dintre păsări sunt prezente ierunca, sturzul de vâsc, gaiţa, cojoaica de pădure, şorecarul, 
acvila ţipătoare mică, fazanul, gâscă, raţa, potârnichea. Sunt şi  păsări cântătoare 
(privighetoarea, mierla) dar şi migratoare. 

În pâlcurile de păduri trăiesc păsări ce cuibăresc în coroanele arborilor precum fâsa, grauri 
etc.  Dintre răpitoare amintim şoimul rândunelelor, vânturelul de seară.   

Oltenia cuprinde şi 201.302 ha de zone protejate (14% din suprafaţa totală de zonă 
protejată a României) şi anume parcuri naţionale şi naturale, rezervaţii ştiinţifice, naturale şi 
monumente ale naturii (Vezi cap.1.4. cu repartiţia acestora pentru fiecare judeţ al regiunii).  

 
1.2.1.5. Potenţialul antropic (Edificii istorice, Edificii religioase, Edificii culturale, Edificii 
economice cu funcţiuni turistice, Potenţial turistic etnografic) 
 

Resursele tehnico-economice ale regiunii sunt dispuse astfel:  

 în judeţul Mehedinţi sunt reprezentate de Hidrocentrala Porţile de Fier I, II;  

 în Gorj sunt reprezentate de Defileul Jiului, şoseaua şi calea ferată ce trec peste 
sectoare de vale adâncă, trecând prin mai multe sectoare cu viaducte şi tunele 
constituie ele însele o atracţie turistică;  

 judeţul Olt se remarcă râul Olt, pe care s-au amenajat hidrocentrale la Strejeşti 
(1978 - 38 MW), Slatina şi Arceşti (1980 - 114 MW). Amenajarea râului Olt a avut ca 
obiective: obţinerea de energie electrică, crearea de volum de apă pentru irigaţii, 
protejarea terenurilor, localităţilor şi obiectivelor ecumenice şi sociale împotriva 
viiturilor etc.   

Pe Olt şi Lotru amintim amenajările hidroenergetice de la Ciunget, Mălaia, Brădişor, 
Câineni, Robeşti, Cornetu, Gura Lotrului, Turnu, Dăeşti, Govora, Băbeni, Ioneşti, Drăgăşani. 

Lacuri de acumulare existente în regiune sunt: Vidra (pe Lotru), Galbenu şi Petrimanu (pe 
Lotaria), Gâlcescu, Brădişor, Malaia, Gura Lotrului, Turnu, Călimăneşti, Govora, Vlădeşti, Ioneşti. 
Aceste baraje şi lacuri produc energie electrică, peşte, regularizează cursurile râurilor ți 
reprezintă cadrul propice pentru practicareapescuitului și sporturilor nautice. 

Regiunea se află pe locul 2 în România, după Moldova, din punctul de vedere al numărului 
de mănăstiri și lăcaşe de cult. În Figura nr. 9 şi Figura nr. 10 sunt reliefate dispunerea geografică 
a lăcaşelor de cult la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. 

 
Fig. nr. 9 – Distribuţia geografică a lăcaşelor de cult la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 
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Sursa: Institutul de Memorie Culturală 

 
Fig. nr. 10 Harta mănăstirilor din regiunea Sud-vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare date www.cimec.ro 

 
1.2.1.6. Evaluarea atractivităţii potenţialului turistic 
 

Auditul atractivităţii în regiunea Sud-Vest Oltenia a fost realizat pe baza formulei indicelui 
de atractivitate turistică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (INCDT), 
avându-se în vedere patru arii de analiză şi anume potenţialul turistic natural, potenţialul 
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turistic antropic, baza tehnico-materială turistică şi infrastructura generală. Scorarea s-a 
efectuat cu acordarea de valori de la 0 la 3 în funcţie de calitatea, originalitatea, 
competitivitatea fiecărui element vizat în analiză. Asfel valorile indică o atractivitate turistică 
relativ scăzută la nivelul regiunii, cele mai mari valori ale indicelui înregistrându-le judeţele 
Mehedinţi – 0.72, Gorj - 0.69 şi Vâlcea – 0.65. Pe ultimele locuri în clasament se situează judeţul 
Dolj – 0.42 şi Olt – 0.28. Media acestui indice pe regiune este de 0.55, dar cu potenţial de 
creştere, o dată ce va fi valorificată oferta turistică potenţială şi se va dezvolta infrastructura 
atât specific turistică cât şi cea generală. În tabelul nr. 7 este prezentat calculul detaliat al 
Indicelui de atractivitate turistică pentru regiunea Sud-Vest Oltenia. 

 
Tabel nr. 7 – Indicele de atractivitate turistică pentru regiunea Sud-Vest Oltenia 

I.Resurse turistice naturale:  Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 

Peisajul 1 2 3 1 2 

Relieful: varietatea formelor şi atractivitatea peisajelor;  1 3 3 1 2 

Clima: elementele climatice favorizante desfăşurării 
activităţii turistice;  

1 2 3 1 3 

Reţeaua hidrografică: cursuri şi oglinzi de apă;  2 2 3 1 3 

Faună: fond cinegetic şi piscicol;  1 2 3 1 3 

Floră: păduri, vegetaţie specifică;  1 3 3 1 3 

Arii protejate;  1 3 3 1 2 

Factori terapeutici;  0 1 2 0 3 

Calitatea mediului; 1 2 2 0 2 

II. Resurse turistice antropice:      

Monumente istorice şi de artă;  2 3 2 1 2 

Vestigii arheologice;  2 1 3 2 1 

Biserici şi mănăstiri;  2 2 1 1 2 

Muzee;  2 3 2 1 1 

Arhitectură populară;  1 2 1 1 1 

Meşteşuguri şi artizanat;  2 3 2 1 1 

Obiceiuri tradiţionale.  2 3 1 1 1 

III. Baza tehnico-materială      

Structuri de primire (cazare);  1 2 3 1 3 

Structuri de alimentaţie pentru turism: restaurante, baruri 
etc. clasice sau cu specific (preparate culinare 
tradiţionale);  

1 2 2 1 2 

Structuri de agrement;  0 1 2 0 1 

Structuri de tratament balnear.  0 1 1 0 3 

IV. Infrastructura generală      

Căi de acces: rutiere, feroviare, aeriene, navale;  2 2 2 1 1 

Reţele tehnico-edilitare: alimentare cu apă, canalizare, 
alimentare cu gaze naturale, energie electrică, energie 
termică; 

2 2 2 1 2 

Puncte ecologice de colectare a deşeurilor.  1 1 1 0 1 

Indicele de atractivitate turistică 0,42 0,69 0,72 0,28 0,65 

TOTAL Regiunea SV Oltenia 0,55 

Sursa: prelucrarea date www.incdt.ro 
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Principalele destinaţii turistice şi puncte de interes turistice existente la nivelul regiunii Sud-
Vest Oltenia sunt evidenţiate în cadrul Figurii nr. 10. 

 
Fig. nr. 11 - Destinaţia turistică Oltenia 

 

 
Sursa: Prelucrare date colectate în cadrul prezentului studiu 

 
 
1.2.2. Identificarea formelor de turism existente pe judeţe, incluzând itinerariile specifice 
fiecărei zone 

 
1.2.2.1. JUDEŢUL VÂLCEA 

 
Deşi judeţul Vâlcea ocupă locul 3 pe ţară din punctul de vedere al capacităţii de cazare 

funcţionale şi locul 2 pe ţară din punctul de vedere al numărului de înnoptări, iar judeţele din 
nordul Olteniei dispun de un mediu natural încă neatins format din munţi, dealuri şi zone 
rurale, sectorul turistic înregistrează o discrepanţă între potenţialul său şi nivelul de exploatare. 

 
o Turismul balnear 
Judeţul Vâlcea dispune de nu mai puţin de 3 din cele 9 staţiuni balneare din ţară, 

recunoscute pe plan naţional dar şi internaţional pentru potenţialul şi valoarea curativă. 
În majoritatea staţiunilor balneare există infrastructură, însă, indiferent dacă aparţine 

sectorului de stat sau a celui privat, aceasta este în cea mai mare parte în stare precară. 
Majoritatea spaţiilor de cazare sunt de două stele sau mai puţin. Există o discrepanţă între 
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nivelul cantitativ al ofertei de servicii de cazare (relativ ridicat) şi nivelul calitativ al acesteia 
(relativ redus).  

Furnizorii de servicii de turism admit că sistemul subvenţionat de bilete asigură o cotă 
semnificativă din numărul de turişti cazaţi. Tratamentele oferite prin practici tradiţionale se 
efectuează de cele mai multe ori cu echipament vechi, care nu se află la înălţimea exigenţelor 
clienţilor ce le solicită. 

Există însă şi furnizori privaţi de servicii de turism particulare în staţiuni balneare care îşi 
modernizează şi extind oferta de facilităţi şi produse pentru a satisface aşteptările pieţei. 

În judeţul Vâlcea tendinţele descrescătoare sunt atenuate de aşa numitul "turism social", 
care reprezintă fluxul de turişti ce vizitează regiunea mulţumită subvenţiilor sociale de la 
bugetul de stat. De fapt, cazarea în staţiunile balneo-climaterice este subvenţionată pentru 
persoane care sufera de anumite boli şi pentru persoane în vârstă. Acest segment de turism 
este prin definiţie caracterizat de cheltuieli reduse. 

 
o Turismul montan, rural şi agroturismul 
În afară de relieful muntos şi deluros dezvoltat pe aproximativ 66% din suprafața regiunii, 

există o serie de alte premise care să permită practicarea cu succes a turismului montan: 
- existența parcurilor naţionale Cozia şi Buila-Vânturariţa - cu o suprafaţă de 17.100 ha, 
respectiv 4.186 ha; 
- existența rezervaţiilor; 
- existența peşterilor; 
- prezența animalelor rare. 
Practicarea turismului rural presupune recreerea în decor rural sau mediu rural, în scopul 

participării la /experimentării unor activităţi, evenimente sau puncte de atracţie care nu sunt 
disponibile în zonele urbane. Acesta include rezervaţiile naturale, zonele rurale deschise, satele 
şi zonele agricole. Turismul rural cuprinde de asemenea ecoturismul şi agroturismul. 

Turismul rural devine din ce în ce mai atractiv, pe măsură ce turiştii devin mai mobili şi 
caută o schimbare faţă de viaţa în mediul urban. Măsura în care ei pătrund în viaţa din mediul 
rural diferă de la un vizitator la altul. Unii vizitatori doresc să fie simpli spectatori. Alţii vor să se 
implice în mod direct în proiecte de protecţie şi conservare a mediului sau în activităţi agricole. 
În atragerea potenţialilor turişti există provocări de dezvoltare şi provocări de promovare.29 

În ultimii ani a existat o creştere semnificativă atât din punct de vedere cantitativ, cât şi 
calitativ a unităţilor de cazare rurale datorită investitorilor individuali şi finanţării din fonduri 
europene. 

Este necesară dezvoltarea mai multor produse/programe turistice care să nu se axeze pe 
cazarea turiștilor, în scopul îmbunătăţirii gamei de atracţii şi activităţi oferite vizitatorilor. În 
special, există oportunităţi pentru extinderea durabilă a activităţilor vizitatorilor în zonele 
protejate. Acestea pot avea un impact pozitiv semnificativ asupra furnizorilor din comunităţile 
locale din interiorul sau împrejurimile zonelor protejate. 

Se recunoaşte nevoia unei promovări a evenimentelor rurale tradiţionale pentru a asigura 
facilitarea planificării sejurului turistic şi întocmirii de planuri de dezvoltare durabilă a a 
rezervaţiilor naturale. 

 
o Turismul cultural şi monahal 
Potenţialul cultural este evident în context naţional şi regional: 
-  cultură populară puternică, numeroase evenimente şi festivaluri tradiţionale organizate; 

                                                           
29 Nicula V., Spânu Simona, Ciortea G., Ghidul eco-pensiunii agroturistice, Ed. ULBS, pag.53 
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- prezența pe teritoriul județului a 790 de monumente istorice şi ansambluri de arhitectură, 
dintre care - 1 monument UNESCO naţional - Mânăstirea Hurezi; 

- prezența monumentelor şi statuilor de cult şi laice: Casa Memorială "Anton Pann", Muzeul 
de Istorie a Judeţului Vâlcea, Muzeul de Artă "Casa Şimian", Muzeul Satului Vâlcean, Complexul 
Muzeal Măldăreşti; 

- prezența instituţiilor de spectacol (Teatru, Filarmonică, Orchestre populare, Ansambluri 
artistice); 

- existența a numeroase mănăstiri şi schituri; 
- existența siturilor arheologice. 
Formele de cultură din Vâlcea reprezintă o motivaţie semnificativă pentru numeroşi 

vizitatori. Monumentele arhitecturale şi religioase, din care multe reprezintă vestigii culturale, 
reprezintă puncte de atracţie majore. Numărul mare de mănăstiri, biserici şi alte clădiri de cult 
reprezintă obiectivul a numeroase călătorii de grup sau individuale. Artele vizuale, fie că se află 
în muzee sau în galerii, necesită sprijin pentru o prezentare adecvată. 

Evenimentele culturale şi folclorice prezintă un potenţial semnificativ pentru dezvoltarea 
turismului, fapt ce poate reprezenta un avantaj pentru asigurarea unei funcţionări durabile şi 
păstrarea acestora pentru generaţiile viitoare. Sunt organizate numeroase festivaluri şi 
evenimente tradiţionale anuale care nu atrag interesul scontat al vizitatorilor. Există deficienţe 
în asigurarea promovării la timp a numeroase evenimente pentru a permite organizarea şi 
promovarea de circuite. Este necesară o colectare şi transmitere mai bună a informaţilor legate 
de astfel de evenimente30. De asemenea, este necesară crearea de puncte centralizate şi 
computerizate de vânzare a biletelor pentru spectacole, de preferinţă cu opţiune de rezervare 
prin internet. 

 
o Turismul activ (sportiv, de vânătoare şi pescuit) 
Vâlcea oferă vizitatorilor săi o gamă largă de oportunităţi ce asigură dezvoltarea turismului 

activ. Multe din atracțiile acestui tip de turism sunt reglementate, administrate şi promovate 
de asociaţii împreună cu autorităţile respective sau de mediul de afaceri.Există un sistem bine 
dezvoltat de marcare a traseelor, în special în zonele montane, şi de autorizare a acestora ca 
fiind de actualitate şi sigure pentru excursionişti. 

Judeţul Vâlcea se bucură de o mare atracţie în rândul sporturilor de iarnă prin partea de 
nord, unde predomină un relief muntos şi există o infrastructură care poate susţine derularea 
acestor sporturi.  

Totodată, ţinând cont de fauna mai ales din zona montană, turismul de vânătoare 
reprezintă o formă de turism care trebuie avută în vedere.31 

 

o Turismul de eveniment  

Este ocazionat de manifestări culturale precum: Festivalul de folclor „Cântecele Oltului”, 
Târgul Ceramicii Populare „Cocoşul de Hurez", Târgul Meşterilor Populari, Festivalul viei şi 
vinului, Toamna merelor - sărbătoarea pomicultorilor etc. 

 
Itinerarii specifice 

1. Râmnicu Vâlcea – Călimăneşti – Cozia – Defileul Oltului – Brezoi – Voineasa – Vidra – Barajul 
Vidra – Obârşia Lotrului. 
2. Râmnicu Vâlcea – Ocnele Mari – Băile Govora – Horezu. 
3. Râmnicu Vâlcea – Băbeni – Mănăstirea dintr-un Lemn –  Mănăstirea Surpatele – Mănăstirea 
Govora. 
                                                           
30 Nicula V., Spânu Simona, Ciortea G., Ghidul eco-pensiunii agroturistice, Ed. ULBS, pag. 94 
31 Strategia de dezvoltare a turismului în judeţul Vâlcea 2007 – 2013,  pg.  8-10. 
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4. Râmnicu Vâlcea – Schitul Iezer – Călimăneşti-Căciulata – Parcul naţional Cozia. 
5. Râmnicu Vâlcea – Buneşti – Pietrari – Mănăstirea Hurez – Mănăstirea Bistriţa – Mănăstirea 
Arnota. 
 
 
1.2.2.2. JUDEŢUL DOLJ 

 
Judeţul Dolj are de promovat un potenţial turistic de o mare diversitate, care oferă 

posibilitatea practicării unei largi game de forme de turism. Au fost identificate peste 10 forme 
de turism existente la nivelul judeţului Dolj printre care menţionăm: turismul istoric, turismul 
ecumenic, turismul rural, agroturismul, turismul de tranzit, turismul sportiv (vânătoare şi 
pescuit), turismul balnear, turismul de crozieră şi de agrement, turismul de odihnă şi de 
recreere, ecoturismul, etc. 

 
o Turismul de afaceri 
Judeţul Dolj oferă numeroase oportunităţi de afaceri pentru investitorii străini precum: 
- Investiția efectuată pentru construcția Parcului Industrial Craiova, realizat pe platforma 

Avioane Craiova, pe un teren extravilan totalizând 10,4 ha. Această investiţie majoră are ca 
prim impact atragerea investitorilor străini şi autohtoni, formarea de capital la nivelul 
sectorului privat precum şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă. 

- Existenţa unor resurse variate la nivelul regiunii: materii prime, textile, pielărie, etc. 
- Dezvoltarea unor domenii specializate: electrotehnic, auto, industria lemnului, confecţii, 

industrie alimentară, etc.  
- Existenţa manifestărilor cu caracter economic, organizate anual, care posedă o 

notorietate naţională şi internaţională: Electroutil, Agrotex, Agraliment. 
- Accesul facil asigurat de existenţa aeroportului intrenaţional din Craiova, a unei staţii 

CFR în Craiova, a  portului la Dunăre în municipiul Calafat, a unei reţele de drumuri comunale, 
judeţene şi naţionale. 

 
o Turismul de tranzit 
Acesta este favorizat de perspectiva construirii Coridorului de transport pan-european IV şi 

de podul Calafat-Vidin care vor intensifica tranzitul de mărfuri şi persoane în regiune. 
Un oraş important la nivelul judeţului este Bechet, situat în sudul teritoriului, reprezentând 

cel de-al doilea port la Dunăre al judeţului, alături de Calafat. Din oraşul port Bechet se poate 
ajunge relativ repede la Sofia, capitala Bulgariei, şi de aici în Grecia, acesta fiind unul dintre 
traseele preferate de majoritatea transportatorilor, precum şi de agenţiile de turism pentru a 
tranzita Bulgaria şi a se îndrepta către Grecia şi Turcia. 

 
o Turismul balnear  
Potenţialul balneoclimateric al judeţului este foarte important, însă pentru exploatarea lui 

sunt necesare investiţii mari. La Ghighera şi Urzicuţa există izvoare minerale cu potenţial curativ 
atestat prin studii hidrogeologice complexe.  

 
o Turismul istoric 
Turismul istoric nu este suficient promovat la nivelul judeţului Dolj, considerând potenţialul 

existent al acestuia asigurat de obiective precum: Centrul istoric al Craiovei, Casa Băniei 
(construită în anul 1699 de către domnitorul Constantin Brâncoveanu), Casa Glogoveanu 
(atestată istoric în anul 1783), Casa Jianu (construită la sfârşitul sec. XVIII), Fântâna Popova, 
Cula Poenaru (cu încăperi decorate cu fresce inspirate din fabulele lui Esop),  Ruinele castrului 
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roman de la Răcari (din sec. I-III d. Hr.), Vestigiile arheologice din Neolitic şi Epoca bronzului 
descoperite la Coţofenii de Jos şi multe altele. 

 
o Turismul de croazieră şi de agrement 
O altă zonă cu potenţial turistic pentru judeţul Dolj este lunca Dunării. Pe malul acesteia ar 

trebui amenajate porturi turistice şi pontoane cu acostamente pentru vaporaşe şi alei de 
promenadă. O altă direcţie de dezvoltare a turismului dunărean ar fi organizarea şi 
introducerea în circuitul turistic a programului de croaziere pe Dunăre. Acestea ar include 
acostări în porturile doljene, Calafat, Bechet, Cetate şi Rast, precum şi cele bulgăreşti, de la 
Vidin şi Oreahovo, pentru vizitarea unor obiective turistice, cum ar fi castelul Baba Vida, oraşul 
Vidin, peştera Măgura şi stâncile de la Belogradchik. Croazierele ar putea fi completate de 
circuitul dunărean internaţional. 

 
o Turismul ecumenic 
Practicarea turismului ecumenic la nivelul judeţului Dolj este asigurată de existenţa 

numeroaselor lăcaşe de cult precum: Mănăstirea Maglavit, Mănăstirea Bucovăţ, Biserica 
domnească ”Sfântul Dumitru”, Mănăstirea Sadova, Mănăstirea Jitianu, Biserica Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena, Biserica Sfânta Treime, şi multe alte biserici în peste 50 de localităţi de pe 
întreg teritoriul judeţului. 

 
o Turismul rural 
Zonele rurale oferă o veritabilă ospitalitate bazată pe mediul nepoluat, vinuri și 

gastronomie de bună calitate, precum și bine-cunoscutele tradiţii folclorice ale Olteniei. Deşi 
turismul rural în judeţul Dolj este la începutul său, există în regiune case și pensiuni care s-au 
adaptat cerinţelor specifice acestui tip de turism. Ţinând cont de nivelul în general scăzut al 
infrastructurii de bază din mediul rural, acest tip de turism întîmpină unele dificultăţi în ceea ce 
priveşte competitivitatea la nivel internaţional. In plus, agroturismul nu-i atrage pe turiştii 
români, deoarece majoritatea acestora au rude ce trăiesc în zona rurală. Pe plan naţional s-a 
înfiinţat Asociatia Naţională pentru Turism Rural Ecologic şi Cultural (ANTREC), care 
promovează exploatarea resurselor locale turistice, într-un mod prin care se pot proteja atât 
mediul cât si tradiţiile locale. ANTREC are filiale în judeţele Vâlcea, Mehedinţi, Gorj si Dolj. 

Turismul rural şi cel peisagistic reprezintă posibilităţi reale de dezvoltare turistică a judeţului 
Dolj ţinând cont de existența sărbătorilor folclorice vechi de zeci de ani, obiceiurilor locale 
precum ţesutul covorelor şi olăritul, mâncarea tradiţională şi evenimentelor organizate în inima 
satului32. 

 
o Ecoturismul 
Ecoturismul reprezintă una din formele turistice cu cea mai mare tendinţă de creştere în 

ultimii ani, cu precădere în ariile protejate. Prin promovarea acestei forme de turism, multe ţări 
ale lumii ce consideră că ariile protejate sunt o parte esenţială a ofertei turistice au făcut ca 
turismul în natură şi ecoturismul să reprezinte elemente importante ale acestei industrii.33 

Pe teritoriul judeţului Dolj se regăsesc o multitudine de obiective turistice naturale precum: 
Rezevaţia ornitologică – Ciupercenii Noi, Rezervaţia paleontologică – Bucovăţ, Rezervaţia de 
bujori sălbatici – Pleniţa, Parcul natural Zăval, Parcul Romanescu - Craiova, Grădina Botanică - 
Craiova, Parcul Sfântul Dumitru - Craiova, Grădina Unirii - Craiova, Parcul Teatrului Naţional - 
Craiova, Pădurea Ciurumela, etc. 34 

                                                           
32 Nicula V., Spânu Simona, Ciortea G., Ghidul eco-pensiunii agroturistice, Ed. ULBS, pag.158 
33 Idem 33, pag. 87 
34 Studiu privind potenţialul turistic al judeţului Dolj şi modalitatea de valorificare a acestuia, pg 77-81 
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o Turismul de vânătoare şi pescuit sportiv  
Poate fi practicat în pădurile de salcâm de la Ciuperceni, Maglavit, Poiana Mare, Bistreţ, 

Apele Vii, Mârşani, Sadova sau în cele de stejar de la Verbiţa, Seaca de Pădure, Balota de Sus, 
Murgaşi, Bucovăţ, Branişte etc. Fondul de vânătoare este populat cu fazani, cerbi lopătari, cerbi 
carpatini, mistreţi, dropii, egrete mici, raţe şi gâşte sălbatice. Pescuitul sportiv se practică pe 
Dunăre şi mai ales în lacurile naturale Călugăreni, Bratovoieşti, Fântâna Banului, Maglavit, 
Bistreţ, Ghidici, Golenţi sau în lacurile de acumulare Dobreşti, Caraula, Vârtop, Orodel, 
Fântânele şi Sălcuţa. 

 
o Turismul de eveniment  
La nivelul judeţului Dolj, există evenimente cultural-artistice de anvergură naţională şi 

internaţională - „Craiova Shakespeare Festival" (al doilea festivul din Europa dedicat exclusiv 
creaţiilor marelui dramaturg englez), Festivalul Naţional de Folclor „Maria Tănase", Festivalul 
„Zilele Craiovei", Festivalul Craiova Muzicală, Festivalul „Rock, Jazz, Folk", toate acestea fiind 
organizate la Craiova. 

 
Itinerarii specifice 
1. Ciupercenii Noi - Desa - Poiana Mare - Băileşti - Pleniţa - Bucovăţ. 
2. Craiova – Câmpia Romanaţi/râul Jiu – Catedrala mitropolitană Craiova, Mănăstirea "Sf. 

Dumitru Izvorâtorul de Mir" ctitor Matei Basarab, Mănăstirea "Acoperământul Maicii 
Domnului", Biserica "Sf. Gheorghe" construită în anul 1752, Biserica "Sf. Mina" construită în 
anul 1731, Mănăstirea "Duminica Tuturor Sfinţilor - Craiova" - Casa Băniei - Muzeul Olteniei - 
Muzeul de Artă - Biserica "Madona-Dudu", casa memorială Traian Demetrescu, Parcul 
Romanescu, aeroportul internaţional Craiova.  

3. Craiova - Coşoveni - Bratovoieşti - Geormani - Segarcea - Gighera – Bistreţ. 
 

1.2.2.3. JUDEŢUL MEHEDINŢI 

In zona judeţului Mehedinţi dezvoltarea turismului a fost favorizată de potenţialul tehnico-
economic reprezentat de lacurile de acumulare şi hidrocentralele de pe Dunăre şi sistemul 
hidroenergetic de la Porţile de Fier I şi II. Construcţiile principale în acest sens sunt: centralele 
hidroelectrice cu o înălţime de 60 m şi lungimea de 214 m care flanchează capetele barajului 
deversor, barajul deversor, ecluzele spre cele 2 maluri ale Dunării care asigură în condiţii 
optime un flux naval continuu şi lacul de acumulare cu o suprafaţă de 700 kmp. Amenajarea 
lacului a necesitat efectuarea unor lucrări inginereşti de mare amploare, printre care se numără 
și reconstruirea căii ferate şi a DN 6. Prin crearea acestui lac au fost înlăturate obstacole 
naturale de pe cursul Dunării, îmbunătăţind navigaţia. 

Turistul găseşte în zona lacurilor de acumulare un loc ideal pentru practicarea pescuitului 
sportiv, a sporturilor nautice sau a altor activităţi de agrement. La Orsova este și Sediul Kaiac 
canoe, unde se desfăşoară « Regata Orşova », care atrage anual mii de turişti. Pentru Podişul 
Mehedinţi, un obiectiv tehnic de mare însemnătate turistică îl reprezintă Barajul Porţile de Fier 
de la Gura Văii – cea mai mare hidrocentrală de pe Dunăre, şi una dintre cele mai mari 
construcţii hidrotehnice din Europa, cu o putere instalată de 1080 MW.35 

 
o Turismul rural, de odihnă şi de recreere 
Datorită potenţialului antropic bogat care se regăseşte în cadrul Podişului Mehedinţi, 

precum şi al caracterului predominant rural, în ceea ce priveşte turismul de odihnă şi recreere, 

                                                           
35 Mihaela Manolea - Podişul Mehedinţi - potenţial şi valorificare turistică, Bucureşti, 2011, pg. 38-42 
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Podişul Mehedinţi reprezintă una din zonele ţării în care aceste tipuri de turism se pot dezvolta. 
Astfel, există numeroase sate în care încă se mai păstrează vii tradiţiile, cultura şi sărbătorile 
populare (situl etnografic din satul Balta, Prejna, Dâlbociţa, Ansamblul de mori de apă de la 
Ponoarele etc.). De asemenea,  în Podişul Mehedinţi există numeroase pensiuni turistice şi 
agroturistice în care turiştii se pot bucura de produse ecologice şi pot beneficia de o cazare în 
case tradiţionale, putând lua parte, dacă doresc, la activităţile gospodăriei (în localităţile 
Ponoarele, Isverna, Iloviţa, Baloteşti, Godeanu). Acestora li se adaugă o serie de sărbători 
tradiţionale care au loc anual şi care, datorită faptului că devin tot mai cunoscute, atrag mai 
mulţi turişti cu fiecare an (Sărbătoarea liliacului la Nadanova, Festivalul ,,Munte, munte, brad 
frumos” – Baia de Aramă,  Festivalul Naţional de Folclor şi Meşteşuguri Populare ,,Pe fir de 
baladă” – Titerleşti, Festivalul ,,Plaiul Cloşani” – Bala, Sărbătoarea liliacului de la Ponoare). Tot 
în cadrul turismului rural se pot organiza excursii pe diferite trasee cu diverse teme sau se pot 
face plimbări prin împrejurimi, cu vizitarea obiectivelor turistice, atât naturale cât şi antropice. 

 
o Turismul sportiv 
O formă particulară a turismului de recreere şi odihnă o reprezintă turismul sportiv, care se 

practică îndeosebi în zone cu un potenţial natural ridicat, în special cel al reliefului. Deşi Podişul 
Mehedinţi nu beneficiază de un potenţial al reliefului comparativ cu cel al Carpaţilor, însă prin 
alcătuirea sa geologică specifică şi anume prezenţa calcarelor, în ciuda faptului că suprafeţele 
carstificate din Podişul Mehedinţi sunt relativ mici, datorită varietăţii şi particularităţilor 
formelor exocarstice şi sistemelor subterane dezvoltate în bare calcaroase, reprezintă una 
dintre importantele regiuni carstice ale României. Numeroase peşteri – printre care Topolniţa 
ce are o dezvoltare de 20,5 km şi trei altele,  cu o dezvoltare de peste 3 km – individualizarea, 
prin decuparea barelor, a cornetelor calcaroase şi a numeroase depresiuni de captare carstică, 
dezvoltarea unor importante câmpuri de lapiezuri şi existenţa unui renumit Pod Natural, la 
Ponoarele, sunt numai câteva dintre caracteristicile carstului ce asigură desfășurarea de 
activităţi cu caracter sportiv în zonă: cave diving (în peşterile Isverna şi Topolniţa), coborâri în 
peşteră, cicloturism, delta-planare de pe cornetele calcaroase înalte (Vf. Paharnicului, Cuca 
Înaltă, Vf. Gornova, Cerboanieie, Cornetu, Godeanu), pescuit sportiv în apele Bahnei, 
Topolniţei, Coşuştei precum şi vânătoare, datorită unui potenţial cinegetic ridicat (căprioară, 
mistreţ, vulpea, vidra, iepurele).  Mountain bike, escalada, turismul extrem, de asemenea, se 
practică pe teritoriul judeţului Mehedinţi. 

Astfel, turismul sportiv la nivelul judeţului Mehedinţi este reprezentat de: cicloturism în 
lungul Dunării; sporturi nautice în zona Orşova sau Drobeta Turnu Severin,  mountain-bike, etc. 
Recent în Mehedinţi, în apropierea municipiului Drobeta Turnu Severin, la 14 Km distanţă de 
acesta, a fost înfiinţat un club, al cărui scop este revigorarea tradiţiilor marinăreşti şi 
dezvoltarea yachtingului de agrement şi sportiv. Clubul este situat pe un drum de acces din 
şoseaua naţională ce permite o legatură directă a autoturismelor cu portul. Obiectivele 
înfiinţării clubului sunt: încurajarea industriei navale româneşti în producerea de ambarcaţiuni 
şi articole nautice pentru piaţa internă şi internaţională, crearea condiţiilor pentru susţinerea 
unui loc de relaxare bine întreţinut, atât în ce priveşte atmosfera cât şi facilităţile specifice, 
pentru toţi cei interesaţi de lumea yachtingului. 

Pe malul Dunării a fost construit un complex de agrement ce poate reprezenta un înlocuitor 
pentru atracţiile litoralului Mării Negre în zilele călduroase de vară, dar şi în celelalte 
anotimpuri: schi nautic, curse cu ATV-ul, zbor cu parapanta, plimbare cu barca cu motor, 
terenuri de baschet, volei, fotbal pe nisip, biliard, tenis de masă, minigolf, pescuit sportiv, plajă 
amenajată şi teren de joacă pentru copii, etc. Tot în această zonă, se poate admira chipul lui 
Decebal sculptat în munte - „cea mai mare statuie din Europa,  cu doar şase metri mai mică 
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decât Statuia Libertăţii din New York, dar cu opt metri mai mult decât monumentul lui Christos 
din Rio de Janeiro”.36 

 
o Turismul balnear 
 În ceea ce priveşte turismul balnear practicat în Podişul Mehedinţi, acesta este determinat 

de climatul sedativ de dealuri şi de prezenţa unor resurse hidrologice cu caracteristici minerale 
care au determinat dezvoltarea şi localizarea unei staţiuni balneare precum cea de la Bala ce 
dispune de rezerve apreciabile de apă minerală şi nămol terapeutic, fiind profilată pe cura 
internă şi externă. Staţiunea Bala este o staţiune recunoscută prin izvoare de ape minerale 
sulfuroase, oligominerale (hipotone), termale (23,5 – 29,5 grade C) şi nămol terapeutic, indicate 
pentru tratarea afecţiunilor reumatismale, ginecologice şi ale aparatului locomotor, precum şi a 
gastritelor, colecistelor, insuficienţelor hepatice şi bolilor renale.  

Complexului balnear de la Bala i se mai adaugă şi câteva localităţi (Balta, Negoieşti), care 
alături de climatul blând dispun şi de un potenţial balnear, dar care datorită lipsei unei 
infrastructuri adecvate, nu sunt valorificate din punce de vedere turistic.  

 
o Turismul cultural  
Acesta îmbracă toate formele, de la valorificarea vestigiilor arheologice - podul lui Apolodor 

- la religios şi pelerinaje, mai ales cu ocazia hramului celor mai importante mânăstiri, urban, 
gastronomic sau festivalurile. În ceea ce priveşte turismul cultural în județul Mehedinţi, acesta 
se remarcă printr-o serie de obiective din care fac parte: siturile etnografice, bisericile, 
monumentele, diverse sărbători şi tradiţii populare, siturile arheologice etc.  

Potenţialul cultural-istoric este dat de: 
a) Vestigii arheologice:  
- vestigii geto-dacice: în municipiul Drobeta Turnu Severin - ruinele unor aşezări din epoca 

paleolitică, neolitică şi a bronzului (culturile Criş, Gârba Mare); în comuna Şimian (pe ostrovul 
Şimian) - vestigiile unei aşezări din epoca neolitică şi de bronz - cultura Coţofeni; în comuna 
Malovăţ (sat Bobaiţa) - cetate dacică de pământ (sec. II î.Hr.);  

- vestigii romane: municipiul Drobeta Turnu Severin - ruinele castrului roman, termelor 
romane (sec. II - V), ruinele podului Traian (sec. al II-lea); în satul Gura Văii - fortificaţiile romane 
„Insula Banului” (sec. al IV-lea) peste care s-au suprapus alte fortificaţii romano-bizantine (sec. 
IV-V1) şi medievale (sec. XIV-XV); în oraşul Orşova: Cetatea Dierna, întemeiată de Traian; în 
comuna Sviniţa - ruinele unui turn roman (sec. al II-lea);  

- vestigii medievale: municipiul Drobeta Turnu Severin - ruinele Cetăţii Severin (sec. al 
XIII-lea); în comuna Sviniţa, ruinele fortificaţiei Tri Kule (1429) - cetatea a fost construită în sec. 
XVI, în cadrul fortificaţiilor medievale ridicate în scopuri de apărare în faţa atacurilor otomane; 
pe Ostrovul Şimian - complexul arhitectonic Ada Kaleh (sec. al XV-lea) -  pe ostrovul Şimian au fost 
strămutate monumentele istorice de pe insula Ada Kaleh, dispărută în urma realizării lacului de 
acumulare Porţile de Fier I, printre care, Cetatea Ada Kaleh, moschea, şi cimitirul turcesc. 

 b) Monumente istorice şi de artă de factură religioasă:  
- mănăstiri: „Sf. Ana” (1924) din oraşul Orşova; Baia de Aramă (1699-1705), Strehaia 

(1645), Cerneţi (1663), Burnaz (1345), Schitul Topolniţa (1646), ruinele mănăstirii Vodiţa (1370), 
Gura Motrului (1512 - 1521) din comuna Butoieşti; 

c) Monumente istorice şi de arta, ansambluri arhitecturale civile:  
- cule: cula fortificată (1800) de Tudor Vladimirescu în 1821- monument de arhitectură 

laică, cula a fost construită în 1802 - 1806, pe proprietatea lui Tudor Vladimirescu. Se spune că 
această culă a servit ca adăpost al armelor şi banilor în vederea pregătirii revoluţiei de la 1821. 

                                                           
36 prelucrat după Neacşu et al.,  2009, p. 284 
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În prezent, cula adăposteşte expoziţia memorială dedicată lui Tudor Vladimirescu şi revoluţiei 
de la 1821. Ea prezintă copii de documente, arme şi costume de epocă şi cula “Nistor” (1812) 
din satul Cerneţi, cula “Cuţui” (1815) din comuna Broşteni, cula din comuna Jirov (1833);   

- case vechi: Municipiul Drobeta Turnu Severin are în partea istorică circa 100 de case 
vechi, ridicate în sec. XIX-XX, din care se remarcă Casa Averescu (sec. al XX-lea), Casa cu Atlanţi 
(sec. al XX-lea), trei case din anii 1878, 1879 şi 1895, clădirea liceului Traian (1891), azi Muzeul 
Porţile de Fier, Şantierul Naval şi Clădirea Administraţiei Portuare (sec. al XIX-lea), Palatul 
Culturii, Teatrul orăşenesc (1913), Tribunalul (sec. al XX-lea);  

d) Muzee, case memoriale:  
- Muzeul „Porţile de Fier” - cuprinde colecţii de istorie, arheologie, ştiinţele naturii, 

etnografie. Muzeul a fost deschis în anul 1972, el funcţionând într-o clădire impunătoare 
construită în anul 1923. Colecţia de ştiinţele naturii evidenţiază alcătuirea geologică, flora şi 
fauna regiunii, iar colecţia de etnografie prezintă omul în raport cu spaţiul şi timpul. Una din 
atracţiile muzeului este acvariul cu specii dunărene şi obiecte antice de pescuit. Colecţia de 
istorie-arheologie cuprinde vestigii ale străvechilor culturi din regiunea Porţile de Fier, mărturii 
ale civilizaţiei daco-romane, documente, obiecte despre revoluţia din 1821 şi cea de la 1848.  

- Muzeul memorial al sculptorului Dimitrie Anghel din Drobeta Turnu Severin;  
- Complexul muzeal Strehaia, Casa memorială “Tudor Vladimirescu” de la Cerneţi; 
- Cetatea medievală a Severinului - anul 1233 poate fi luat ca dată de naştere a unei noi 

cetăţi peste ruinele Drobetei, locul regăsindu-se de acum sub numele de Severin 
(Severinopolis). 

e) Etnografie şi folclor 
Se poate afirma că, datorită caracterului său predominant rural, cu numeroase sate care 

încă păstrează vie tradiţia populară, judeţul Mehedinţi reprezintă el însuşi un muzeu al satului 
în aer liber. În acest sens, dintre obiectivele cu caracter etnografic şi etnofolcloric amintim: 
numeroase gospodării tradiţionale cu arhitectură specifică ce se găsesc în localităţile Iloviţa, 
Seliştea, Cireşu, Bahna, Podeni, Ponoare, Balta, Obârşia Cloşani, Bâlvăneşti etc.; case cu 
arhitectură tradiţională declarate monumente, datând din secolele XIX şi XX, cum ar fi casa 
Untaru Dumitru (1885) şi casa Popescu Constantin (1940) din Jupâneşti, casa Nicolescu Ion din 
Balta (1898), casa Epuran Gheorghe (1870), casa Dumitru Andrei (1850), casa Zamfiroiu 
Gheorghe (1860) din Bunoaica, etc.; centrele folclorice şi etnografice din Baia de Aramă, 
Obârşia Cloşani, Isverna, Cireşu; siturile etnografice din satele Balta ( sec. XVIII – XIX), Costeşti 
(sec. XIX), Prejna (sec. XIX); numeroase sărbători tradiţionale şi târguri de la Ponoarele, Iloviţa, 
Cireşu, Podeni, Balta, Nadanova, Obârşia Cloşani etc. Acestor obiective cu caracter etnografic şi 
etnofolcloric li se adaugă şi unele monumente, care din punct de vedere cultural reprezintă o 
importanţă ridicată pentru comunităţile locale; astfel amintim: Monumentul Tudor 
Vladimirescu din Baia de Aramă, Monumentul lui Constantin Brâncoveanu din Baia de Aramă, 
Monumentul făuritorilor patriei din Cireşu, Monumentul deportaţilor din Cireşu, Monumentul 
eroilor din războiul 1916 –1918 din Dâlbociţa etc.  

 
o Turismul religios 
O formă particulară a turismului cultural este dată de turismul religios şi de pelerinaje. În 

general, acesta constă în deplasarea persoanelor către lăcaşurile de cult sau în zonele specifice, 
cu prilejul diverselor sărbători creştine, a hramurilor bisericilor şi mânăstirilor etc. Cu ocazia 
acestor sărbători numărul turiştilor creşte și  se înregistrează o creştere a gradului de ocupare 
în unităţile de cazare. Dintre cele mai importante astfel de sărbători amintim: Tăierea Capului 
Sf. Ioan Botezătorul – 29 august de la Bâlvăneşti, Sf. Petru – 29 iunie şi Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril – 08 noiembrie de la Cireşu, Sf. Maria – 08 septembrie  de la Bahna etc. Pe lângă 
pelerinajele efectuate cu prilejul unor astfel de sărbători, o atractivitate însemnată o prezintă şi 
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unele mănăstiri şi biserici consacrate, cum sunt: Schitul Topolniţa şi  Sf. Cruce, Mănăstirea 
Sfinţii Voievozi din Baia de Aramă, Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din satul Brebina,  
Biserica din lemn din Turtaba, Biserica de lemn Sf. Mucenic Pantelimon şi Sf. Ierarh Nicolae 
denumită şi Bisericuţa de sub Stei situată în comuna Ponoarele, Biserica nouă din Balta, Biserica 
din Ponoarele, Mănăstirea Vodiţa etc.  

Un proiect cu finanţare europeană iniţiat de Episcopia Severinului şi Strehaiei va permite 
turiştilor să-şi aleagă pe internet destinaţia preferată pe care o pot vizita în Mehedinţi. Este 
vorba despre o platformă on-line prin care va fi valorificat patrimoniul judeţului, dar şi despre 
un muzeu virtual cu bunurile de patrimoniu aflate în administrarea Episcopiei Severinului şi 
Strehaiei. Cele peste 100 de biserici din lemn construite de locuitorii satelor în secolele trecute, 
s-ar putea afla în fruntea preferinţelor turiştilor. 

 
o Turismul ştiinţific 
În ceea ce priveşte valorificarea potenţialului natural prin turismul ştiinţific, se detaşează o 

formă particulară a acestuia, turismul speologic, respectiv explorarea şi studiul complex al 
peşterilor. Acest tip de turism se remarcă în ultimul timp ca un turism specific, de nişă, în cadrul 
căruia turiștii trebuie să aibă un echipament adecvat, precum şi să fie însoţiţi de ghizi 
specializaţi. În prezent există pasionaţi acreditaţi şi custozi ai peşterilor din zonă (Topolnița, 
etc.), membri ai Asociaţiei de Turism Montan şi Ecologie SPEO-ALPIN Mehedinţi, etc.37Cu toate 
că turismul speologic a luat amploare în ultimul timp şi a devenit tot mai popular în rândul 
turiştilor, el rămâne totuşi un turism specializat, practicat în mare măsură de cercetători în 
scopuri ştiinţifice. 

Podişul Mehedinţi prezintă un relief carstic bogat (exocarst şi endocarst), mai ales în partea 
centrală a podişului, unde au fost declarate şi numeroase rezervaţii naturale. Din punct de 
vedere al reliefului endocarstic (formele carstice prezente în interiorul pământului unde apele 
râurilor au săpat adevărate castele subterane), acesta este la fel de impresionant, fiind 
reprezentat de numeroase peşteri şi avene, dintre care cele mai importante sunt: Peştera de la 
Zăton, Peştera Bulba, Peştera Topolniţa, Peştera lui Epuran, Peştera Gramei, Peştera de la 
Isverna, Peştera de la Ponoare, Avenul din Cornetul Băii, Avenul de sub Godeanu. 

 
o Turismul de vânătoare şi pescuit sportiv 
 
Este favorizat de existenţa unui bogat fond cinegetic (urs, mistreţ, vulpe, căprior etc.) şi 

piscicol (păstrăv, lipan, scobar, crap, somn etc.), în apele Dunării şi afluenţii săi.  
 
o Turismul pentru practicarea sporturilor nautice 
 
Caracteristicile oglinzilor de apă create în lungul Dunării prin construcţiile din sistemele 

hidroenergetice şi de navigaţie de la Porţile de Fier I şi II şi condiţiile climatice asigură premise 
favorabile practicării acestei forme de turism.  

Se pretează, de asemenea, pentru turismul nautic şi golfurile Orsova, Dubova, Mraconia, 
Bahna.  

 
o Turismul la sfârşit de săptămână  
 

                                                           
37 http://www.mehedinteanul.ro/reportaje/827-peteri-din-munii-mehedini 
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Se poate practica pe tot cuprinsul zonei, el înglobând mai multe forme de turism: drumeţie 
montană, turism balnear, sporturi de iarnă, vânătoare şi pescuit sportiv, turism cu valenţe 
culturale, etc.  

 
o Turismul de croazieră 
 
Turismul de croazieră în Zona Turistică "Porţile de Fier" este indisolubil legat de Dunăre iar 

potenţialul său este cu atât mai mare cu cât promovarea produsului turistic respectiv nu este 
suficient dezvoltată. 

Dată fiind dotarea materială specifică, în trecut excursiile cu diferitele tipuri de 
ambarcaţiuni în zona Cazanelor Dunării erau apanajul autorităţilor portuare din Drobeta-Turnu 
Severin şi Orşova, iar beneficiarii erau grupuri de turişti aflaţi în sejur la Băile Herculane, aflaţi 
în cadrul circuitelor turistice ce aveau punct de oprire Drobeta-Turnu Severin sau pur şi simplu 
localnici ce-şi petreceau astfel weekend-urile. 

După 1990, prin restructurarea NAVROM şi OJT, cu care acestea aveau contracte, baza 
materială – respectiv vapoarele sau şalupele de călători – s-a deteriorat, iar prin liberalizarea 
preţurilor şi prin eliminarea subvenţiilor costurile de întreţinere s-au mărit considerabil, 
nemaifăcându-le rentabile pentru agrement, croazieră. 

Principala strategie de marketing în cazul turismului de croazieră ar consta în crearea de 
produse turistice noi, mulate perfect pe dorinţele consumatorilor, după care, prin politica de 
preţuri şi printr-o promovare adecvată, croazierele pe Dunăre să-şi găsească locul meritat în 
economia turistică locală. 

Începând cu Germania şi terminând cu Ungaria, statele riverane Dunării de sus au făcut o 
adevărată industrie din croaziere şi sporturi nautice în general, Dunărea fiind o resursă ce poate 
fi folosită fără amenajări costisitoare. Paradoxal este faptul că aceste state nu se bucură de 
peisajul oferit de Dunăre în defileu (peisaj de-a dreptul unic în Europa) ci se bazează mai ales pe 
o calitate deosebită a serviciilor şi pe o infrastructură modernă. 

Dacă în trecut în România transportul pe Dunăre era monopol de stat, astăzi este apanajul 
oricărui întreprinzător privat. Însă administraţia porturilor, legea frontierei de stat şi alte 
reglementări ţinând de sistemul de taxe şi impozite descurajează legislaţia privind navigaţia pe 
Dunăre (reglementată de convenţii internaţionale), zona Defileului Dunării facând cu greu faţă 
cerinţelor uzuale ale ambarcaţiunilor străine, dată fiind slaba reprezentare a administraţiei de 
stat şi a factorilor de decizie în porturile situate în amonte de Orşova (Moldova veche, 
Drencova). 

Zona Clisurii Dunării este confruntată cu un declin economic fără precedent, iar reducerea 
activităţii exploatărilor miniere şi a şantierului naval din Orşova face ca turismul în zonă, 
îndeosebi turismul de croazieră să fie una din puţinele soluţii de ameliorare a situaţiei. Având în 
vedere criza economică la nivel naţional, pentru rezolvarea situaţiei este necesară implicarea 
societăţii civile pentru atragerea de investiţii în zonă. 

Dacă până acum turiştii luau parte la croaziere pe Dunăre ca parte a programelor turistice 
din Severin sau Băile Herculane, acum, prin diversificarea gamei de servicii turistice locale, 
croazierele, împreună cu sporturile nautice, pescuitul sau excursiile terestre în zona Clisurii ar 
putea face obiectul unor programe turistice în sine, integrate programelor locale.  

Dezvoltarea turismului se poate realiza prin concentrarea de resurse pentru anumite ,,nişe 
de piaţă’’ în ariile cu resurse turistice naturale şi antropice deosebite, care, la rândul lor, se pot 
diferenţia prin valorificarea tradiţiilor şi a specificului local, căpătând în acest mod identitate. În 
aceste condiţii, se impune cunoaşterea şi evaluarea factorilor ce pot conduce la crearea unei 
identităţi regionale. 
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In acest moment, navele de croaziera circulă între Germania și România având escale în 
Viena, Bratislava, Budapesta, Belgrad și, opțional, în București. De obicei, destinaţia finală a 
croazierei este Delta Dunării, de unde turiştii au ocazia să plece în excursii şi pe litoralul 
românesc. Croazierele turistice pe Dunăre au început să se dezvolte într-un ritm accelerat 
incepând cu anul 2007. 

Potrivit datelor oficiale ale Balkan Travellers (2012), în 12 luni, peste 140.000 de pasageri 
călătoresc la bordul a peste 400 de nave de croazieră pe Dunăre. Aceleaşi statistici arată că, în 
acest moment, în România sunt în circuitul turistic 10 porturi la Dunăre unde navele de 
croazieră opresc, într-un an, de peste o mie de ori. Statisticile arată că majoritatea pasagerilor 
care călătoresc la bordul navelor de croazieră pe Dunăre sunt străini, întrucât un astfel de 
produs este foarte slab promovat în România. 

Referitor la numărul turiştilor străini care au ajuns în România cu ajutorul vaselor de 
croazieră pe Dunăre, acesta s-a redus cu 8% în 2011 faţă de 2010. O importantă agenţie de 
turism, specializată în croaziere dunărene, a avut în acest an – 2012, pe croaziere în România, 
aproximativ 94.450 de turişti străini. Numărul total al turiştilor ajunşi în ţara noastră, pe 
croaziere, în 2011, este de aproximativ 110.000 de persoane, fluxul turistic din anul 2012 fiind 
mai scăzut datorita secetei. Anual, în judeţul Mehedinţi, acostează 16-17 vase de croazieră. 
Sezonul turistic ce permite acostarea vaselor de crozieră este doar în primul trimestru al 
fiecărui an, în restul perioadei navigaţia fiind impracticabilă din cauza fenonemului de îngheţ-
dezgheţ.  

 

Studiu de caz 
Având în vedere că regiunile transfrontaliere câştigă interes politic, economic, turistic şi socio-
cultural, şi se constituie în embrioane ale unei viitoare Europe în plină transformare, ele 
reprezentând, în acelaşi timp, un teren privilegiat care scoate în evidenţă gradul de avansare 
sau de stagnare al evoluţiei europene, se remarcă dezvoltarea destinaţiei ,,Drobeta - Clisura 
Dunării – Ponoare”. Aceasta beneficiază de un turism european şi transfrontalier durabil şi se 
înscrie în Reţeaua naţională a destinaţiilor de excelenţă, turismul mehedinţean devenind un 
atu al dezvoltării durabile în turism. În acest sens a fost depus proiectul cu tema Evaluarea 
potenţialului de dezvoltare eco-turistică durabilă şi elaborarea unui model prospectiv eco-
turistic: Clisura Dunării, finanţat prin fonduri de la bugetul de stat şi Uniunea Europeană în 
cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului 
turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca 
destinaţie turistică, având o valoare de 333350 RON, proiect depus în parteneriat de Fundaţia 
pentru Tineret Mehedinţi şi Asociaţia de Promovare a Turismului Mehedinţi. 
Ţinând cont de elementele prezentate mai sus se poate aprecia că dezvoltarea şi promovarea 
destinaţiei ,,Drobeta – Clisura Dunării – Ponoare” a constituit parte integrantă a strategiei 
locale de dezvoltare a turismului, cu impact permanent asupra economiei locale (nu numai în 
plin sezon turistic, ci și în afara acestuia datorită multitudinii de forme de turism practicabile 
şi respectiv a multitudinii de produse turistice care pot fi create) şi va asigura dezvoltarea 
durabilă a turismului din punct de vedere social, cultural şi al protecţiei mediului (în acest 
areal  fiind localizat Parcul natural Porţile de Fier - cu 14 zone natural protejate de interes 
naţional, declarate rezervaţii naturale, conform Legii nr.5/2000, Secţiunea a III-a Zone 
protejate).. 
In 2008,au fost premiate destinații turistice nu pentru monumentele sau infrastructura lor, ci 
pentru tradiţiile moştenite şi păstrate din generaţie în generaţie. Patrimoniul viu sau 
„imaterial” sprijină apropierea persoanelor de comunităţile în care trăiesc, oferind un sens de 
identitate si continuitate. Acesta include tradiţiile culinare, artizanatul, artele locale şi viaţa 
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rurală. 
Douăzeci de destinaţii de excelenţă au primit titlul de „Destinaţii turistice europene de 
excelenţă pentru patrimoniu imaterial 2008”. Optsprezece state membre şi două ţări 
candidate au luat parte la proiect. Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc la Forumul 
european al turismului, Bordeaux, Franţa, pe 18-19 septembrie 2008. Destinația turistică 
,,Drobeta – Clisura Dunării – Ponoare”a ocupat locul al IV-lea în cadrul acestei ceremonii. 
Acronimul EDEN („European Destinations of Excellence”) a fost ales pentru a desemna 
destinaţiile europene de excelenţă. Acest proiect promovează modele de dezvoltare a 
turismului durabil în Uniunea Europeană. Proiectul se bazează pe concursuri naţionale care au 
loc în fiecare an şi în cadrul cărora este selectată câte o „destinaţie turistică de excelenţă” în 
fiecare ţară participantă. Prin selectarea destinaţiilor, EDEN pune accentul pe valorile, 
diversitatea şi trăsăturile comune ale destinaţiilor turistice europene. Acest proiect sporeşte 
vizibilitatea destinaţiilor europene emergente, creează o platformă pentru schimbul bunelor 
practici în Europa și promovează construirea unei reţele între destinaţiile premiate. 
Acest concurs european de excelenţă în turism este elaborat pe baza unei teme anuale, 
aleasă de Comisia Europeană în colaborare cu organizaţiile naţionale din turism competente. 
Această temă funcţionează ca un leitmotiv: până acum turismul rural, patrimoniul imaterial şi 
zonele protejate au fost principalele teme EDEN. 
Principala trăsătură a destinaţiilor selectate este implicarea acestora în promovarea unor 
modele sociale, culturale şi de mediu durabile. Laureaţii acestui premiu sunt destinaţii 
europene emergente, puţin cunoscute, din cele 27 de state membre şi din ţările candidate. 
Proiectul EDEN contribuie la diseminarea în Uniune a practicilor durabile aplicate în 
destinaţiile alese şi la transformarea acestora în destinaţii turistice de succes. Acest proces 
vizează descongestionarea destinaţiilor turistice foarte frecventate. 
Acest proiect beneficiază de sprijinul Comisiei Europene, care l-a lansat în 2006 şi care încă 
mai joacă rolul fundamental de coordonare. Sarcinile Comisiei consistă în încurajarea 
dialogului între părţile interesate, co-finanţarea procedurilor de selecţie, organizarea 
ceremoniei de decernare a premiilor (în primii doi ani, în cadrul Forumului european al 
turismului) şi coordonarea unei campanii complete de comunicare. 

 
o Turismul de tranzit  
Este o formă de turism care are posibilităţi mari de dezvoltare datorită poziţiei geografice a 

judeţului Mehedinţi, fiind în calea fluxurilor turistice din vestul Europei și a căilor rutiere ce-l 
străbat. Tranzitul turistic se desfăşoară prin:  
 E70, artera rutieră europeană, care realizează legătura judeţului cu capitala ţării, litoralul 

Mării Negre şi Delta Dunării dar şi cu partea de vest a ţării şi Europa central-vestică;  
 drumuri naţionale - DN 56A, DN 57, DN578, DN 58, DN58B; 
 cursul Dunării favorizează tranzitul fluxurilor de turişti veniţi din Europa central-vestică sau 

al celor sosiţi în capitală pe cale aeriană (aeroportul internaţional Otopeni) şi pornesc spre 
vest, cu îmbarcare în portul Giurgiu;  

 
o Turismul itinerant cu valenţe culturale  
Acest tip de turism poate fi valorificat prin diversele circuite, monumentele culturale, 

istorice, arhitecturale, moderne sau medievale, precum şi prin elementele de etnografie şi 
folclor. 
 

o Turismul de congrese, afaceri şi reuniuni  
Acest tip de turism se practică în special în reşedinţa judeţului, Drobeta Turnu Severin, el 

fiind legat de două hoteluri importante existente la nivelul municipiului. De asemenea, acest tip 
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de turism se practică şi în oraşul Orşova, dar şi pe Clisura Dunării, fiind axat în jurul structurilor 
de cazare turistică ce deţin săli de conferinţe.  
 

o Turismul vitivinicol  
Podgoriile constituie, de asemenea, un important obiectiv turistic din sectorul rural. Aici 

turiştii au posibilitatea de a studia tehnologia de producere a vinurilor, a urmări îmbutelierea 
vinului şi, desigur, a degusta produsul finit. Judeţul Mehedinţi este binecunoscut prin podgoriile 
Plaiurile Drincei, Severin (Cabernet Sauvignon), Corcova (Muscat Ottonel), Podgoria Dacilor 
(Riesling Italian), Vânju Mare, Oreviţa.  
 

o Turismul de evenimente  
 
Judeţul Mehedinţi este un spaţiu favorabil pentru dezvoltarea acestui tip de turism. În 

majoritatea localităţilor din Parcul natural Porţile de Fier se desfăşoară anual manifestări 
tradiţionale legate de evenimente religioase sau ale vieţii satului. Aceste evenimente turistice 
sunt noi, introduse după 2000, fiind organizate în parteneriat de consiliile locale, Centrul 
Cultural Mehedinţi şi numerose ONG-uri mehedinţene. De asemenea, aceste evenimente sunt 
integrate în strategia locală de dezvoltare a turismului, având un impact major asupra 
economiei locale. Dintre cele mai importante amintim: Festivalul Românilor de Pretutindeni 
(anual în Drobeta Turnu Severin, luna octombrie), Zilele Severinului (aprilie), Festivalul de 
Muzică Uşoară pentru copii şi tineret (Berzasca, 15-16 august), Balul Mărţişorului (Iloviţa, 28 
februarie), Balul Ismenelor (Iloviţa, 28 feb. ), Fiii satului (Iloviţa, ultima duminică din luna iulie), 
Festivalul Smochinelor (Şviniţa), Festivalul Satelor Dunărene (Şviniţa, 1-2 mai), Festivalul 
Sportului (Şviniţa, 1-2 mai), Festivalul Muzical al Minorităţilor (Şviniţa, august),  Festivalul 
minorităţilor (Bigăr), Concursul de teatru de păpuşi pentru copii (Belobreşca), Nedeile 
(organizate de fiecare comunitat legate de hramul bisericii), Faşanke (Săptămîna mascaţilor, 
martie, Pojejena), Balul Strugurilor (Groşdjembal, Belobreşca). 
 

Itinerarii specifice 
1. Drobeta Turnu-Severin – Porţile de Fier 1 (Gura-Vaii) - Mănăstirea Vodiţa – Orşova – 

Eselniţa – Sviniţa -Cazanele Mari - Cazanele Mici. 
Itinerar cu acces în Clisura Dunării – Mănăstirea Vodiţa (Drobeta Turnu-Severin), Mănăstirea 
Sfânta Ana şi Biserica Catolică (ambele în Orşova), fortificaţia medievală Tricule (Zona Sviniţa), 
Cazanele Dunării, Tabula Traiani (vizibilă pe malul iugoslav). Acces pe Dunare sau pe şosea. 
Un punct de atracţie deosebit îl poate constitui Hidrocentrala Porţile de Fier 1 (acces permis 
pentru grupuri), unde se află un interesant punct muzeal. 

2. Drobeta Turnu-Severin - Baia de Aramă - Ponoare -Prejna – Cireşu 
Acces spre zona de munte a judeţului Biserica Sfinţii Voievozi (Baia de Aramă), Podul Natural şi 
Pădurea de liliac (Ponoare), Biserica construită de Tudor Vladimirescu (Prejna), Peştera 
Topolniţa (Cireşu). 

3. Drobeta Turnu-Severin – Schitul Topolniţei – Mănăstirea Strehaia - Mănăstirea Gura 
Motrului. 

4. Zone de interes etnografic: 
 Centrul Etnografic Cireşu – în cadrul acestuia predomină elemente de arhitectură şi tehnică 

populară: case de lemn tradiţionale din sec. XIX-XX, artă populară, port popular.  
 Centru Etnografic Isverna – se remarcă prin arhitectură şi tehnică populară, structura 

tradiţională, case de lemn realizate în arhitectura tradiţională zonei de podiş, mori de apă în 
funcţiune, artă populară, port popular.  

http://www.rotur.ro/index.jsp?page=judete&idJ=27&submeniu=obiective%20turistice&res=26&idOb=1573
http://www.rotur.ro/index.jsp?page=judete&idJ=27&submeniu=obiective%20turistice&res=26&idOb=1578
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 Centru Etnografic Obârşia Cloşani – unde putem observa arhitectura, tehnica populară, 
structura tradiţională, casele de lemn din sec. XIX cu arhitectură tradiţională, instalaţiile 
tehnice populare (piue), arta populară, portul popular, ţesăturile şi cusăturile, prelucrarea 
artistică a lemnului şi a părului de capră.  

 Sat turistic Ponoarele – reprezintă un centru etnografic unde se pot observa: arhitectura 
populară, casele de lemn realizate în arhitectura tradiţională zonei de podiş, morile de apă, 
arta populară, portul popular. Este de asemenea un centru folcloric reprezentativ pentru: 
obiceiuri populare tradiţionale, calendaristice (de iarnă) şi familiale, nedei, dansuri 
populare.  

 Centrul Folcloric Baia de Aramă – În cadrul acestuia se organizează manifestări populare 
tradiţionale precum festivalul concurs de muzică şi dansuri populare Plaiurile Cloşanilor - 
15-16 mai.  

 Centrul Folcloric Isverna - În cadrul acestuia se organizează manifestări populare 
tradiţionale, calendaristice (de iarnă) şi familiale.  

 Centrul Folcloric Obârşia Cloşani renumit prin  manifestările populare tradiţionale, dansuri, 
nedei. 
5. Zone de interes geologic (pentru depozite fosilifere): Bahna, Eşelniţa, Sviniţa, Varanic. 
6. Speoturism: Valea Topolniţei, Baia de Aramă, Valea Pecinişcăi (cu deschidere, prin 

formaţiunile subterane existente, spre Caraş Severin). 
 
1.2.2.4. JUDEŢUL GORJ 

În prezent în judeţul Gorj se practică o multitudine de tipuri de turism: turismul montan şi 
de peisaj, turismul de afaceri şi de tranzit, turismul cultural (inclusiv turismul ecumenic), 
turismul rural, etc. 
 

o Turismul montan şi de peisaj 
Turismul montan este bi-sezonier, de iarnă şi de vară, incluzând şi turismul de aventură, în 

contextul în care formele de relief permit practicarea unor activităţi cu grad de risc sporit şi 
eforturi fizice mai intense, precum: alpinism, escaladă, speologie, rafting, coborârea cu 
parapanta etc. Turismul de peisaj este turismul întreprins în termenii utilizării arealelor cu 
potenţial natural important (munţi, lacuri, sălbăticie, zone împădurite etc.), cu facilităţi naturale 
atractive. Acesta reprezintă, totodată, o formă de turism în care motivaţiile turiştilor şi 
argumentul de vânzare a produselor şi călătoriilor se concentrează pe cazarea în natură, 
recreerea şi petrecerea timpului în zone relativ nedeteriorate şi/sau practicarea unor activităţi 
în aer liber. 
 

o Turismul de afaceri şi de tranzit 
Turismul de afaceri şi de tranzit reprezintă principala sursă de venituri pentru industria 

hotelieră autohtonă. Conform statisticilor, turismul de afaceri şi de tranzit este unul din 
principalii responsabili pentru numărul sosirilor în judeţul Gorj. Municipiul Târgu Jiu constituie 
principalul pol economic al judeţului şi totodată principala destinaţie de afaceri a acestuia. În 
anul 2010 Municipiul Târgu Jiu a cazat peste 75% din numărul turiştilor din judeţ. 

 
o Turismul cultural (inclusiv turismul ecumenic) 
Turismul cultural este o formă de turism centrată pe mediul cultural (incluzând peisajele 

destinaţiei), valorile şi stilurile de viaţă, patrimoniul local, arta plastică şi cea a spectacolelor, 
tradiţiile şi resursele comunităţii. În mod incontestabil şi bine cunoscut, judeţul Gorj beneficiază 

http://www.rotur.ro/index.jsp?page=judete&idJ=27&submeniu=obiective%20turistice&res=26&idOb=1568
http://www.rotur.ro/index.jsp?page=judete&idJ=27&submeniu=obiective%20turistice&res=26&idOb=1569
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de o identitate culturală importantă prin intermediul universului şi operelor realizate de 
Constantin Brâncuşi, la care se adaugă şi numeroasele obiective religioase. 

Semnificative obiective turistice sunt şi Casa memorială Ecaterina Teodoroiu - Târgu Jiu, un 
număr important de case şi biserici vechi, cu statut de monumente de arhitectură în oraşul 
Târgu Jiu, muzeul de arhitectură populară de la Curtişoara, casa memorială Măria Lătăreţu, 
muzeele sau colecţiile etnografice săteşti din localitățile Leleşti, Arcani, Tismana, Dobriţa, 
monumentul Proclamaţiei de la Padeş, casa memorială Constantin Brâncuşi şi expoziţia de 
sculptură de la Hobiţa, monumentul lui Mihai Viteazul de la Schela, casa memorială Tudor 
Vladimirescu. 

 
o Turismul rural 
Este un tip de turism foarte clar definit, care se referă la petrecerea sejururilor turistice în 

zone rurale, posibil în interiorul unei ferme. În judeţul Gorj această formă de turism este 
practicată în special în zona de la baza de lanţul muntos din partea de nord a judeţului.38 

Reprezentative pentru acest tip de turism sunt şi muzeele etnografice săteşti - Bărbăteşti, 
Borăscu, Vladimir. 

In zonă mai există mici nuclee în care se practică vechi meşteşuguri ale artei şi creaţiei 
populare: Tismana - ţesături, Găleşoaia şi Glogova - olărit, Teleşti - prelucrarea obiectelor 
casnice din lemn. 

 
o Turismul ecumenic  
Poate fi practicat ca urmare a prezenţei valoroaselor mănăstiri de la Tismana, Polovragi, 

schiturile Cioclovina de Jos şi Cioclovina de Sus, Mănăstirea Lainici şi schitul Locurele, 
mănăstirea Vişina. 

 
o Turismul speologic 
Prezintă un potenţial ridicat de dezvoltare datorită existenţei Peşterilor Polovragi şi Muierii. 

 
o Turismul balneoclimateric  
Poate fi practicat în staţiunea turistică de interes naţional Săcelu, datorită prezenţei în 

această localitate a apelor minerale şi termale. 
 

o Turismul pentru pescuitul sportiv şi vânătoarea   
Existenţa acestui tip de turism este asigurată de bogăţia faunei piscicole din apele 

Olteţului, Gilortului, Motrului şi de fauna din zonele forestiere. 
 

o Ecoturismul  
Dezvoltarea ecoturismului este derulată de-a lungul  drumurilor forestiere care asigură 

accesul la mai multe puncte de interes în zona montană în lungul văilor Olteţului, Galbenului, 
Gilortului, Sohodolului, Motrului, bazinul superior al văii Cernei. Unele dintre aceste drumuri 
prezintă în lungul lor peisaje deosebite, precum și numeroase poteci turistice. 

 
Itinerarii specifice 

1. Oraşul Horezu – Vaideeni (centru etnografic) – Polovragi (Mănăstirea Polovragi, 
Cheile Olteţului, Peştera Polovragi) – Baia de Fier (Cheile Galbenei, Peştera Muierii) – oraşul 
Novaci – Crasna (centru etnocultural, Schitul Crasna) şi retur prin staţiunea balneoclimatică 
Săcelu. 

                                                           
38 Strategia pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Gorj 2011 – 2020, pg. 35-36 
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2. Polovragi – Mănăstirea Polovragi – Cheile Olteţului – Peştera Polovragi – Luncile Olteţului 
şi retur  

3. Oraşul Novaci – Complexul turistic Rânca şi retur  
4. Tîrgu Jiu – Bumbeşti Jiu – Defileul Jiului – Mănăstirea Lainici – Parcul Naţional Defileul 

Jiului 
5. Baia de Fier – Peştera Muierii – Tîrgu Jiu (Coloana Infinitului, Masa Tăcerii, Poarta 

Sărutului) – Mănăstirea Tismana 
 
 
1.2.2.5. JUDEŢUL OLT 

 
o Turismul de vânătoare şi de pescuit 
Pe toată suprafaţa judeţului , Direcţia Silvică Slatina gestionează 13 fonduri de vânătoare cu 

o suprafaţă totală de 111.391 hectare, din care productivă cinegetic 107.296 hectare, areal în 
care trăiesc diverse specii de animale precum: cerb comun, cerb lopătar, căprior, mistreţ, vulpi, 
iepuri, fazan, potârnichi, vânat de pasaj şi de baltă. Arealul cinegetic este reprezentat de păduri 
şi rezervaţii pentru vânătoare ca pădurea Reşca, Seaca, Brebeni, Teslui, Sarului. Vânătorilor li se 
oferă şi posibilitatea cazării în cabanele de vânătoare Reşca şi Seaca. Fondul piscicol oferă largi 
posibilităţi de practicare a pescuitului sportiv: pe Dunăre (unde predomină crapul, plătica, 
ştiuca, nisetrul, morunul, scrumbia de Dunăre), pe lacurile din vestul Oltului sau pe iazurile 
naturale (crapul, somnul, plătica, ştiuca, caracuda, roşioara, bibanul), destul de numeroase în 
judeţ: Giucov, Sâiu, Potolu, Clocociov, Piscani şi Rusciov.39 
 

o Turism istoric 
La nivelul judeţului Olt există o serie de vestigii istorice cu o importanţă deosebită la nivelul 
regiunii şi care constituie obiective turistice unice şi extraordinare:  
- Aşezarea fortificată geto-dacică de la Sprâncenata; 
- Zidurile cetăţii bizantine Celei-Corabia cu Fântâna Secretă – monument unic al arhitecturii 

romane bizatine; 
- Turnul de pază mediaval de la Hotăreni; 
- Fortăreaţa de la Câmpu Mare; 
- Casa memorială a haiducului Iancu Jianu din Caracal; 
- Centrul memorial Nicolae Titulescu în satul cu acelaşi nume; 
- Vestigiile neolitice de la Vădastra, Fărcaşele, Brebene, Slatina, Oboga, Orlea. 

Printre resursele cultural-istorice cu relevanţă în turismul naţional şi local enumerăm şi 
următoarele elemente: 
- Tabula Pentingeriană (hartă a lumii romane redactată între anii 260-271 d.Hr.) care a 

păstrat numele unor dave (centre) ca Acidava(localizată în satul Enoşeşti, centru al geto-
dacilor) şi Sucidava (localizată la Corabia-Celei, centru al sucilor); 

- Ruinele Cetăţii romane şi fântâna secretă de la Sucidava (în  Celei, de lângă Corabia), 
construită de împăratul Aurelian în anii 271 -275; 

- Ruinele celui mai mare oraş roman din Dacia Sudică Romula - Malva, la Reşca (com. 
Dobrosloveni) la 8 km de Caracal; 

 
o Turismul ecumenic 
Edificiile religioase sunt obiective turistice cu o răspândire generalizată în toate localităţile, 

densităţi mai ridicate constatându-se acolo unde societăţile umane s-au consolidat mai 

                                                           
39 http://www.cjolt.ro/cjolt/servlet/portal?action=ArticleAction&actEvent=printPreviewArticle&id=1268 
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timpuriu şi au avut o creativitate mai bogată. În general, aceste edificii sunt bine conservate. 
Printre acestea amintim: 

- Mănăstirea Brâncoveni – sec. XVI; 
- Mănăstirea Clocociov – începutul sec. XVI; 
- Mănăstirea Striharet ; 
- Mănăstirea Călui (comuna Oboga, la 15 km de oraşul Balş); 
- Biserica Domnească din Caracal, etc. 
 
o Ecoturismul 
Este un sector al turismului încă nepromovat şi în consecinţă neexploatat dar cu potenţial 

de dezvoltare având în vedere existenţa mai multor rezervaţii naturale şi arii protejate la nivelul 
judeţului Olt, precum: 
- Rezervaţia de dropii ”Boianu” – situată lângă localităţile Nicolae Titulescu, Văleni şi Seaca 
- Pădurea Topana – Rezervaţie forestieră cu arbori de dimensiuni impresionante 
- Pădurea Geaca – Optăşani – Rezervaţie forestieră. 
 

o Turismul de evenimente 

Prcaticarea acestui tip de turism este asigurată dedesfăşurarea diverselor festivaluri 
naţionale ale datinilor şi obiceiurilor, sărbători populare şi alte evenimente locale care se 
desfăşoară în judeţul Olt precum: Festivalul naţional «Căluşul românesc» - Slatina, Caracal, 
Vâlcele, Dobrun; «Pomul Vieţii», festival concurs adresat ceramiştilor populari; Festivalul 
Concurs de Doine şi Balade «De la Drăgăneşti la Vale»; Festivalul Naţional de Muzică Folk şi 
poezie «Ion Minulescu». 

 

o Turismul cultural 

Dezvoltarea acestui tip de turism este favorizată de existenţa a numeroase clădiri cu o 
contribuţie majoră în cadrul fondului cultural nu numai al judeţului ci şi al întregii regiuni: 
- Muzeului  Scorniceşti  (1979)  dedicat  conducătorului  României din perioada 1965 - 1989 

(Nicolae Ceauşescu); 
- Muzeul Judeţean Olt - Slatina (1952), cu secţii de istorie şi etnografie, cu peste 25.000 piese 

specifice pentru cultura şi civilizaţia Oltului; 
- Muzeul de Istorie - Caracal, renumit prin bordeiul în care a locuit vestitul haiduc Iancu Jianu; 
- Muzeul de Istorie şi Etnografie - Corabia; 
- Muzeul de istorie şi ştiinţele naturii - Orlea (la 5 km de Corabia). 
 

Itinerarii specifice 
1. Slatina – Brâncoveni – Caracal – Corabia – Vădastra – Orlea – Slatina 
2. Slatina – Teslui – Cungrea Oporelu – Leleasca – Făgeţelu – Poboru – Tătuleşti – Slatina 
3. Slatina – Nicolae Titulescu – Văleni – Stoicăneşti – Drăgăneşti-Olt - Slatina 
4. Slatina – Pârşcoveni – Balş – Călui – Iancu-Jianu – Slatina 
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1.3. Descrierea staţiunilor turistice şi a localităţilor cu potenţial 
turistic din regiunea Sud-Vest Oltenia  

 
Privită din punct de vedere al amenajării turistice a teritoriului, staţiunea reprezintă nucleul 

desfăşurării efective a activităţii de turism. Prin activitatea desfăşurată în staţiuni, turismul 
contribuie la sistematizarea teritoriului şi la creşterea economică, într-un cadru economic, 
juridic, fiscal şi urbanistic specific. 

Din punct de vedere economic, staţiunea turistică reprezintă un sistem teritorial de 
producţie şi distribuţie de bunuri şi servicii turistice, o unitate spaţială organizată, cu 
echipamente care oferă un ansamblu diversificat de prestaţii, asimilată unei localităţi sau  unui 
centru de vânzare de servicii, regrupând diferiţi agenţi economici. 

Privită din punct de vedere social şi cultural, staţiunea turistică oferă o gamă de activităţi 
bazate pe valorificarea unor resurse naturale şi antropice locale şi care permit ca persoane 
aparţinând unor populaţii diferite să se întâlnească şi să comunice. 

O altă definiţie a staţiunii turistice este cea potrivit căreia, aceasta reprezintă o localitate, în 
care turismul reprezintă ramură preponderentă ca volum de activitate economică şi grad de 
concentrare a populaţiei active. Dispunând de potenţial turistic, staţiunea turistică determină 
un aflux de populaţie nerezidenţială, ca beneficiară a serviciilor turistice pe care le oferă.  

Fără a fi dată o definiţie propriu-zisă, în HG nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi 
criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, se precizează că se poate atesta ca stațiune 
turistică, de interes naţional sau local, după caz, "localitatea ori partea unei localităţi care 
dispune de resurse naturale şi antropice, evidenţiate în Registrul patrimoniului turistic şi care 
îndeplineşte cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevăzute în anexa nr. 1". 

Hotarârea Guvernului nr. 852/2008 reglementează, de asemenea, condiţiile şi procedura de 
atestare a staţiunilor turistice, în scopul îmbunătăţirii cadrului de protejare, conservare şi 
valorificare a resurselor turistice. Astfel, atestarea staţiunilor turistice, în România, se realizează 
de catre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, la solicitarea autorităţilor publice locale 
şi se aprobă prin aceeaşi hotărâre a Guvernului României. La nivelul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a fost aprobată şi lista localităţilor atestate cu staţiuni turistice de 
interes naţional, respectiv local (39 statiuni de interes national şi 47 de interes local) din 
România. 

 
1.3.1. Descrierea staţiunilor turistice declarate prin HG nr. 852/2008 

 
Judeţul Dolj 

La nivelul judeţului Dolj, până în prezent, nu sunt atestate staţiuni turistice de interes 
naţional sau local. 
 

Judeţul Olt 
La nivelul judeţului Olt, până în prezent, nu sunt atestate staţiuni turistice de interes 

naţional sau local. 
 

Judeţul Gorj 
- Staţiuni turistice de interes naţional 
La nivelul judeţului Gorj, până în prezent, nu sunt atestate staţiuni turistice de interes 

naţional. 
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- Staţiuni turistice de interes local 
 

   Fig. nr. 12 – Staţiunea Săcelu – vedere de ansamblu 
 
SĂCELU 
Băile Săcelu (Figura nr. 11) sunt situate la 340 m altitudine, 
pe valea pârâului Blahniţa, în partea de nord-est a judeţului 
Gorj. Izvoarele minerale existente sunt folosite încă din 
timpul dacilor la tratarea anumitor boli. Romanii - după 
cucerirea Daciei - au construit aici terme precum şi un castru 
ale cărui ruine pot fi văzute și astăzi în partea de sud a 
staţiunii.  

 
Localitatea Săcelu este menţionată cu numele de azi în documente din sec. 17-18. În anul 

1840, băile erau proprietatea lui Dumitrache Săceleanu, care a făcut şi primele amenajări 
balneologice moderne. Prima analiză a apelor minerale a fost făcută de către chimistul C.Stabil 
în anul 1866 şi repetată mai târziu de Gr. Ştefănescu şi Petre Poni. 

Analizele au evidenţiat faptul că apa a trei izvoare din cele 42 existente în staţiune conţine 
mari cantităţi de iod, sulf, sare, magneziu și fier iar în cantităţi mai mici stronţiu, liţiu şi bor. În 
Dicţionarul Geografic al Judeţului Gorj, tipărit la Tg. Jiu în anul 1892, este efectuată prima 
descriere scrisă a staţiunii, a izvoarelor minerale precum şi a stabilimentelor existente pe 
atunci. 

Particularităţile climatice, aerul curat precum şi proprietăţile apelor minerale existente i-au 
determinat pe mulţi specialişti balneologi de renume să numească staţiunea Săcelu drept 
’’Techirghiolul Gorjului’’. Un fenomen interesant îl prezintă apa celor patru bazine de la Săcelu, 
a căror culoare diferă în funcţie de anotimp. Studii de specialitate efectuate de S. Godeanu în 
cadrul Institutului de Inframicrobiologie Bucureşti încă din anul 1979 au evidenţiat faptul că 
bacteriile, plantele şi animalele microscopice care trăiesc în bazine, dinamica lor anuală precum 
şi relaţiile reciproce între ele şi mediul abiotic sunt principalele cauze care provoacă colorarea 
diferită a apei. Dintre acestea, bacteriile sulfuroase şi fotosintetizante colorate de obicei în roşu 
şi verde determină nuanţa predominantă a apei. 

Pentru amatorii de turism din staţiune, se pot efectua excursii la Schitul Crasna, la Novaci, 
în cheile Galbenului şi Olteţului precum şi la peşterile Polovragi şi Muierilor. De asemenea, se 
poate vizita Dealul Ţeapa, precum şi Dealul Uriaşilor.40 

 
Judeţul Mehedinţi 

La nivelul judeţului Mehedinţi, până în prezent, nu sunt atestate staţiuni turistice de interes 
naţional sau local. 
 
 
 
 

                                                           
40 http://www.gorjeanul.ro/societate/sacelu-techirghiolul-gorjului 
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Judeţul Vâlcea 
 

 Staţiuni turistice de interes naţional 
 
Fig. nr. 13 – Staţiunea Băile Govora – Vedere de amsamblu 

 
 
 
BĂILE GOVORA 

Stațiunea Băile Govora (Figura nr. 12) se află în 
judeţul Vâlcea, în zona depresionară subcarpatică din 
nord-estul Olteniei, la 21 km de Râmnicu Vâlcea, pe o 
derivaţie a şoselei către Horezu şi Targu-Jiu, la o 
altitudine de 360-380 m, situată într-o regiune de 
dealuri şi coline acoperite de păduri de fag, stejar, 
molid, brad şi salcâm. 

Înfiinţată în anul 1886, staţiunea Băile Govora este considerată una dintre cele mai bogate 
staţiuni în ape iodurate şi bromurate din lume (iodul şi bromul fiind de origine organică), a doua 
din Europa. 

Climatul este continental moderat cu influenţe mediteraneene, sedativ cu predominanţa 
aeroionilor negativi şi încărcătură minimă cu polenuri alergogene, umiditatea fiind relativ 
constantă.  

În regiunea vâlceană şi în împrejurimile staţiunii Băile Govora se află peste 300 de 
monumente istorice şi de artă, de la tezaure neolitice, la vestigii dacice şi romane şi necropole 
paleocreştine, păstrate în muzee din Rm. Vâlcea şi Govora, la Cosata – Ocniţa, în siturile de la 
Slătioara, Bivolaru, Costeşti, ori în Complexul muzeal Măldăreşti. 

Băile Govora este atestată ca staţiune balneoclimaterică, aici existând spaţii comerciale, săli 
de conferinţe, asistenţă medicală permanentă şi mijloc de transport pentru urgenţe medicale, 
asistenţă medicală balneară, punct farmaceutic, muzeu de arheologie, locuri de promenade 
iluminate şi amenajate, terenuri sportive, terenuri de joacă pentru copii şi  parc balnear. 

La numai 6 km de staţiune se află Mănăstirea Govora, începută de Vlad Dracul, în secolul al  
XV-lea, refăcută de Radu I şi înzestrată mai apoi de Matei Basarab cu o tiparniţă, la care s-a 
tipărit cea dintâi carte de legi românească. În Băile Govora se mai pot face excursii pentru 
vizitarea staţiunilor Ocnele Mari şi Ocniţa. Ajungând în municipiul Rm. Vâlcea se pot vizita: 
Muzeul judeţean, Casa memorială Anton Pann, Dealul Capela cu monumentul Eroilor, 
Complexul muzeistic memorial Gheorghe Magheru, Parcul Zăvoi, Muzeul arhitecturii populare 
vâlcene de la Bujoreni. Se poate ajunge în cunoscutele staţiuni Călimăneşti – Căciulata - Cozia şi 
apoi spre valea Lotrului în staţiunea Voineasa. Tot de la Vâlcea se ajunge la staţiunea Olăneşti 
unde se pot vizita izvoare de ape minerale şi o serie de alte obiective turistice de importanţă 
deosebită în zonă. 
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Fig. nr. 14 – Staţiunea Băile Olăneşti – Vedere de ansamblu 

 
BĂILE OLĂNEŞTI 

Băile Olăneşti (Figura nr. 13) din judeţul Vâlcea este 
staţiunea balneoclimaterică în care se găsesc cele mai multe 
izvoare din ţară, în număr de 35, cuprinzând de asemenea 
numeroase surse de apă sulfuroasă pentru băi de tratament a 
diferitelor afecţiuni.  

 

Astfel, Băile Olăneşti reprezintă una din cele mai cunoscute şi frecventate staţiuni 
balneoclimaterice din România, având un potenţial turistic foarte dezvoltat, sprijinit şi de o 
ofertă bogată de cazare. Amplasarea în zona de contact dintre Subcarpaţii Getici şi Carpaţii 
Meridionali face din Băile Olăneşti o staţiune în care vizitatorii aflaţi în concediu sau la 
tratament beneficiază de condiţii optime pentru practicarea unei mari varietăţi de forme de 
turism, de la cel balnear la turismul montan, rural, religios, sportiv sau pur şi simplu pentru 
odihnă. De asemenea, frumuseţea peisajelor din zona în care se află Băile Olaneşti atrage şi 
numeroşi turişti pasionaţi de fotografie, care găsesc aici o reţea bine pusă la punct de unităţi de 
cazare. 

Turismul balnear rămâne însă principala formă practicată la Băile Olăneşti, unde cei care au 
nevoie de tratament beneficiază de proprietăţile curative ale apelor minerale, care ajută la 
ameliorarea afecţiunilor digestive, renale, respiratorii, dermatologice, endocrine sau 
cardiovasculare. Pe lângă tratamentul propriu-zis, peisajele pitoreşti şi climatul specific regiunii 
în care se află Băile Olăneşti contribuie în mod indirect la inducerea unei stări generale pozitive 
prin relaxare şi eliberare de stres. 

Băile Olăneşti reprezintă o destinaţie de vacanţă ideală, dispunând de foarte multe 
obiective turistice, majoritatea fiind naturale. Între acestea se regăsesc rezervaţia de tisă şi 
rezervaţia naturală Stogu din Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, rezervaţia Rădiţa-Mânzu din 
Munţii Căpăţânii, rezervaţia Lacul Frumos din Mosoroasa, rezervaţia de nuferi albi şi galbeni, 
râul Olăneşti, Parcul Central, Parcul Cascada, Parcul Parâng, Pădurea Olăneşti, precum şi o 
multitudine de peşteri cum ar fi Peştera Munteanu-Murgoci, care adăposteşte cea mai mare 
colonie de lilieci din ţară, Peştera cu lac, Peştera Pagodelor, Peştera Caprelor, Peştera cu Perle, 
Peştera Rac şi Peştera Clopot. 

Clima zonei se manifestă prin ierni blânde şi veri destul de răcoroase, temperatura medie 
anuală înregistrând o valoare de 6° Celsius.41 

 
Fig. nr. 15 – Staţiunea Călimăneşti-Căciulata – 
Vedere de ansamblu 

 
CĂLIMĂNEŞTI - CĂCIULATA 

Orașul Călimăneşti este situat în partea central-
sudică a României, pe malul drept al Oltului, în 
Depresiunea subcarpatică Jiblea-Călimăneşti, la 
altitudinea de 260-280 m şi 18 km distanţă de 
municipiul Râmnicu Vâlcea, cu o populaţie de 8.633 
locuitori. Împreună cu staţiunea Căciulata, acesta 

                                                           
41 http://www.pagitur.ro/informatii/B%C4%83ile+Ol%C4%83ne%C5%9Fti?t=city-13339 
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alcătuieşte staţiunea Călimăneşti-Căciulata (Figura nr. 14), staţiune deschisă în tot cursul 
anului. Clima este specifică depresiunilor subcarpatice adăpostite, fără variaţii mari de 
temperatură, cu veri răcoroase (în jur de 20°C în luna iulie) şi cu ierni relativ blânde (între -1° şi 
-5°C în luna ianuarie). Temperatura medie anuală este de 9° C, iar precipitaţiile sunt moderate 
(750-800 mm anual). Factorii de cură naturală sunt reprezentaţi de clima protectoare şi 
izvoarele de ape minerale Apele minerale oferă staţiunii Călimăneşti-Căciulata o valoare 
deosebită. Captate cu ajutorul unor sonde de mare adâncime (peste 1200 m), cele 12 izvoare 
de ape minerale atermale şi 3 termale au concentraţii şi compoziţii chimice variate. În cadrul 
bazelor de tratament se poate utiliza zilnic, în cura externă, un debit de 400.000 litri de apă 
minerală provenită din izvoarele locale. 

Primele pavilioane pentru cura de apa minerală dateaza din anul 1910. În prezent, stațiunea 
Călimăneşti-Căciulata dispune de instalaţii pentru băi calde în cadă sau bazin cu apă minerală, 
electrohidroterapie şi kinetoterapie, aerosoli şi inhalaţii, bazine descoperite cu apa termală 
sulfuroasă (în staţiunea Căciulata), izvoare de apă minerală pentru cură internă, săli de 
gimnastică medicală, saună, bazine de înot situate pe malul râului Olt etc. 

Atracţiile turistice localizate în imediata apropiere a staţiunii Călimăneşti-Căciulata sunt:  
 Mănăstirea Cozia (2 km de Călimăneşti), ctitorită de Mircea cel Bătrân între 1387-1388, 

considerată cel mai vechi şi important monument de arhitectură şi artă medievală din Ţara 
Românească. 

 Mănăstirea Turnu, mănăstire de călugări, construită în 1676.  
 Schitul Ostrov - mănăstire de călugări construită între anii 1520-1521, situată pe o insulă 

în mijlocul Oltului.  
 Mănăstirea Stănişoara, mănăstire de călugări, zidită în anul 1747 
 Castrul Roman, construcţie romană deosebită, situată lângă barajul hidroenergetic de la 

Cozia - Turnu.42 
 
 

Fig. nr. 16 – Staţiunea Voineasa – Vedere de 
ansamblu 
 
VOINEASA 

La 80 de km de oraşul Râmnicu Vâlcea, pe valea 
şi la poalele Munţilor Lotrului (Carpaţii Meridionali) 
se află amplasată staţiunea Voineasa (Figura nr. 
15), la o altitudine de 650 m. 

Voineasa este deschisă turiştilor pe toată perioada anului, fiind una dintre cele mai 
renumite şi mai importante staţiuni de odihnă şi tratament din România. 

Staţiunea Voineasa este atestată documentar pentru prima dată în anul 1520, în timpul 
domniei lui Neagoe Basarab. După anul 1774, mai mulţi păstori din zona Sibiului se stabilesc la 
Voineasa, iar în anul 1908, aşezarea este declarată comună. O dată cu construirea 
Hidrocentralei Lotru-Ciunget din anul 1960, se construiesc şi staţiunile Voineasa şi Vidra. 

Climatul specific zonei este unul intramontan, ce se caracterizează prin ierni friguroase cu o 
temperatură medie în luna ianuarie de -7 grade Co şi veri răcoroase cu o temperatură a lunii 
iulie de 14 grade Co.  

Staţiunea Voineasa este renumită pentru peisajul de o frumuseţe rară, fiind înconjurată de 
păduri de conifere, dar şi pentru gradul zero de poluare. Climatul tonic cu aerul pur şi curat, 
puternic ionizat, lipsit de praf şi de alergeni, cu o concentraţie mare de aerosoli ionizaţi şi 

                                                           
42 http://www.romturism.ro/detalii.php?din=destinatii&poz=46 
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ozonizaţi şi radiaţii ultraviolete, reprezintă principalul factor terapeutic. Baza de tratament a 
staţiunii este dotată cu aparatură modernă pentru procedurile specifice locaţiei. 

Turiştii pot porni din Voineasa în drumeţii înspre Munţii Lotrului, Munţii Căpăţânii şi 
rezervaţia forestiera Latoriţa.43 Pentru turiştii care doresc să viziteze şi împrejurimile staţiunii 
Voineasa, întreaga zonă este bogată în obiective de atracţie turistică printre cele mai diverse. 
Printre cele mai apropiate se numără: 

 Mănăstirea Cozia, considerată o mare valoare culturală a poporului român, 
reprezentând o bogată sursă documentară în pictură, sculptură şi arhitectură. 

 Lacul Vidra, un lac de acumulare poziîionat pe râul Lotru ce se află situat la o distanta de 
30 de km de Voineasa. 

 Peştera Muierii, situată în comuna Baia de Fier. 
 
 
 
 
 

 Staţiuni turistice de interes local 
 

      Fig. nr. 17 – Horezu – Vedere de ansamblu 
 
HOREZU 

Oraşul Horezu (Figura nr. 16) se înscrie ca unul 
dintre punctele turistice importante din ţara noastră. 
Este menţionat pentru prima oară în anul 1487 de 
către voievodul Vlad Călugărul, fiind organizat din 
punct de vedere teritorial ca sat.  

Satul este apoi donat de Constantin Brâncoveanu Mănăstirii Hurez. Aşezarea se dezvoltă 
mai mult după anul 1780, când devine cunoscut sub numele de Târgul Horezu. O dată cu noua 
împărţire administrativ-teritorială din 1968, localitatea este declarată oraş şi de atunci 
cunoaşte o rapidă ascensiune pe treptele urbanizării. 

Localitatea se află în centrul depresiunii Horezu şi este mărginită la nord de Munţii 
Căpăţânii - vf. Ursu de 2124 m, la sud de Măgura Slătioarei - 767 m şi dealurile Negruleştilor, 
Costeştilor şi Tomşanilor, pe râurile Luncavăţ, Rameşti şi Romani. 

Teritoriul administrativ al oraşului cuprinde un număr de 7 localităţi, oraşul reşedinţă 
Horezu şi 6 sate aparţinătoare: Romanii de Jos, Romanii de Sus, Rameşti, Ifrimeşti, Tănăseşti şi 
Ursani. Se învecinează la nord cu comuna Mălaia, la est cu comuna Costeşti, la sud-est cu 
comuna Tomşani, la sud cu comuna Măldăreşti, iar la vest cu comuna Vaideeni. 

Accesul în oraş se face pe D.N. 67, care face legătura între municipiul Rm. Vâlcea (45 km) şi 
municipiul Tg.-Jiu (70 km). Către sud se face legătura cu municipiul Craiova (113 km) pe D.N. 
65C. Oraşul Horezu este cunoscut ca centru etnografic şi ca un vechi centru de ceramică 
populară. Din punct de vedere al ocupaţiilor tradiţionale, Horezu este cunoscut ca zonă de 
practicare a pomiculturii, creşterea animalelor, olăritului, exploatarea şi prelucrarea lemnului. 
Olăritul continuă să reprezinte emblema locului. De asemenea trebuie remarcată poziţia 
privilegiată din nordul Olteniei unde există cea mai mare concentrare de mănăstiri din ţară, 
majoritatea din ele aflându-se în aproprierea Horezului. 44 
 

                                                           
43 http://judeteonline.ro/turism/de-interes-national/statiunea-voineasa.html 
44 http://www.turismland.ro/statiunea-horezu/ 
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1.3.2. Descrierea localităţilor cu potenţial turistic ce pot obţine în viitor titulatura de staţiune 
turistică din regiunea Sud-Vest Oltenia 
 

Judeţul Dolj 
 
 

   Fig. nr. 18 – Gighera şi Urzicuţa – Vedere de ansamblu 
 
GIGHERA şi URZICUŢA 
În localităţile Gighera şi Urzicuţa (Figura nr. 

17) există izvoare minerale provenite din 
straturile pliocene ale Câmpiei Române, cu un 
însemnat potenţial curativ, atestat prin studii 
hidrogeologice complexe. 

Interesante sunt Băile Ionele din Urzicuţa, 
care au dispărut din 1990. Băile erau vizitate de pensionari şi agricultori în anii '70. Astfel, între 
500 şi 600 de persoane vizitau zilnic aceste băi. Abia în anii '70 locul a fost amenajat de 
autorităţi. Primăria Urzicuţa şi Cooperativa 23 august Băileşti au amenajat în zonă un 
restaurant de 180 de locuri şi spaţii de cazare: 80 în incinta Băilor Ionele şi 100 în comună. După 
1990 însă locaţia a alunecat în anonimat.45 

Fig. nr. 19 – Dunărea la Bechet 

BECHET 
Bechet este un oraş din judeţul Dolj, regiunea Sud-

Vest Oltenia, port la Dunăre. Bechet se află chiar în 
partea de sud a judeţului, fiind al doilea port dunărean 
din Dolj, după Calafat. Distanţa faţă de Craiova, reşedinţa 
de judeţ, este de aproximativ 70 de kilometri.  

Fiind o localitate de frontieră, prin care se poate trece 
în Bulgaria, Bechet nu este un centru turistic pentru petrecerea unei vacanţe, ci mai degrabă un 
punct de trecere pentru cei aflaţi în concediu. Din acest motiv, şi oferta de cazare este adaptată 
acestor caracteristici ale oraşului, fiind reprezentată de o reţea redusă de vile şi pensiuni. 

Fiind amplasat în Lunca Dunării, oraşul Bechet le oferă turiştilor posibilitatea de a admira 
frumuseţea peisajelor formate de Dunăre în propria sa luncă, specificul acestei fâşii de câmpie 
joasă constând într-un relief propice pentru diferite activităţi de agrement. Astfel, în Lunca 
Dunării, pe raza oraşului Bechet, se pot practica sporturi precum fotbalul sau voleiul, se pot 
organiza picnicuri şi chiar grătare, în timp ce pe timp de vară zona este căutată şi pentru plajă. 

Între punctele naturale de atracţie ale oraşului Bechet se numără Pădurea Bechet, aflată în 
partea de vest a localităţii, Gârla Arădău, Pădurea Statului şi Perdeaua de Salcâmi din partea 
nordică extremă a teritoriului administrativ al oraşului. Acestora li se alătură o serie de 
obiective turistice, între care cele mai vizitate sunt Grădina Publică, Castrul Roman Bechet, 
Mănăstirea Sadova şi, nu în ultimul rând, peisajul format de Dunăre în propria sa luncă (Figura 
nr. 18).46 

 
Fig. nr. 20 – Segarcea – Obiectiv turistic 

 
 

                                                           
45 http://ecomunitate.ro:89/Dunarea_si_statiunile_balneare,_puncte_de_pornire_pentru_turismul_din_Dolj(16559).html 
46 http://www.pagitur.ro/informatii/Bechet?t=city-5267 
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SEGARCEA 
Localitatea Segarcea (Figura nr. 19) este aşezată în judeţul Dolj, având ca vecin în partea de 

nord municipiul Craiova, fiind situată la 37 kilometri pe calea ferată Craiova-Calafat, şi la circa 
29 kilometri pe şoseaua Craiova- Bistreţ.  

Localitatea este renumită pentru podgoriile Segarcea, datorită solului şi microclimatului 
propriu, care-i permit producţia de vinuri de mare calitate cum ar fi Pinot Noir, Merlot, Burgund 
Mare, Sauvignon şi altele. Tot aici se produc cantităţi mari de struguri de masă, din soiurile 
Muscat Hamburg şi Muscat Adda. Nefiind o destinaţie de vacanţă propriu-zisă, localitatea 
Segarcea nu dispune de o reţea bogată a unităţilor de cazare, principalele oferte venind din 
partea pensiunilor şi vilelor turistice. 

Localitatea Segarcea dispune de câteva obiective turistice care pot fi vizitate, precum Şcoala 
veche şi Biblioteca Orăşenească Mircea Radina. Un interes turistic poate exista şi pentru Palatul 
Regal construit în timpul regelui Carol I, destinat sejurului familiei regale, Biserica Adormirea 
Maicii Domnului din anul 1547 şi Monumentul Eroilor căzuţi în Primul Război Mondial. De 
asemenea, în Segarcea se află o fostă mănăstire fortificată din anul 1547, refăcută la începutul 
secolului al XIX-lea. Un loc important în traseele turistice ale zonei sunt obiceiurile populare ale 
locuitorilor – cele de iarnă, agrare, obiceiurile casnice şi multe alte tradiţii populare care s-au 
păstrat vii prin transmiterea lor din generaţie în generaţie.47 

 
 
 

Fig. nr. 21 – Pădurea Zăval 
  

ZĂVAL 
Localitatea este situată chiar pe malul Jiului, lângă rezervaţia 
naturală „Pădurea Zăval” (Figura nr. 20). La limita vestică a 
pădurii de stejari seculari, între lizieră şi cursul Jiului, paralel 
cu digul de protecţie, a fost identificat un amplasament 
adecvat pentru un centru de vizitare al Parcului Natural, 
alături de care a fost înfiinţat un sat de vacanţă, ce cuprinde: 
bungalow-uri, categoria 3 stele, platformă de campare 

pentru 100 de locuri, dotată cu surse de alimentare pentru rulote şi grupuri sanitare, un 
restaurant cu bar de zi şi terasă. 

Există un proiect pentru dezvoltarea zonei, care include construirea a numeroase facilităţi 
turistice. Locul este foarte cunoscut în special de ciclişti, el aflându-se pe traseul „Danube Velo 
Route” (Eurovelo 6). 

 
Judeţul Olt 
 

Fig. nr. 22 – Corabia – Obiectiv turistic 
 
CORABIA 
Corabia (Figura nr. 21) este un oraş din sudul judeţului Olt, 
fiind aşezat pe malul stâng al Dunării. Amplasarea sa este 
principalul argument în favoarea turismului, turiştii sosiţi aici 
având la dispoziţie numeroase posibilităţi de relaxare şi 
petrecere a timpului liber, precum plimbările pe Dunăre, 

                                                           
47 http://www.pagitur.ro/informatii/Segarcea?t=city-5237 



 

75 
 

plaja, pescuitul sportiv sau partidele de vânătoare organizate pe insulele Băloiu şi Păpădia. 

Toate aceste posibilităţi de agrement au favorizat şi apariţia unităţilor de cazare în Corabia, 
acestea fiind reprezentate de pensiuni, vile şi un hotel care poate găzdui grupuri mai 
numeroase de vizitatori. 

Principalele puncte de atracţie turistică din Corabia sunt Dunărea şi lunca acesteia, însă 
pentru cei care doresc să viziteze monumentele istorice din oraş există Cetatea Sucidava, 
Catedrala Sfânta Treime, Monumentul Independenţei, Crucea Eroilor, Biserica Sfântul Spiridon, 
Biserica Sfântul Dumitru, Bustul şi Obeliscul preotului Radu Şapcă, precum şi Muzeul de 
Arheologie şi Etnografie. La acestea se adaugă insulele Băloiu şi Păpădia, unde se pot organiza 
partide de vânătoare sau de pescuit. 

Nu în ultimul rând, amplasamentul oraşului Corabia poate fi considerat un motiv întemeiat 
pentru a-l vizita, acesta fiind cuprins în Lunca Dunării, o zonă deosebit de atractivă pentru 
iubitorii de pescuit şi plajă pe malul Dunării.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. nr. 23 – Scorniceşti – Obiectiv turistic 
 
SCORNICEŞTI 

Scorniceşti (Figura nr. 22) este un oraş din nord-
vestul judeţului Olt, fiind la o distanţă de 22 de 
kilometri de municipiul Slatina şi la 45 de kilometri 
de Piteşti. Oraşul are în administrare teritoriile 
localităţilor Suica, Teiuş, Rusciori, Negreni, Bircii, 
Chiteasca, Piscani, Jitaru, Mărgineni-Slobozia, 
Mihăileşti-Popeşti, Mogoşeşti şi Constantineşti, 
ocupând astfel o suprafaţă totală de 159 km2. 

 

Nefiind o destinaţie de vacanţă, oraşul Scorniceşti nu dispune de numeroase oferte de 
cazare, însă favorizează turismul de weekend prin obiectivele sale turistice şi posibilităţile de 
petrecere a timpului liber, care variază de la simple plimbări la partide de pescuit şi vânătoare. 

Localitatea Scorniceşti dispune de numeroase obiective turistice, precum lacurile Rusciori, 
Şuica şi Teiuş, pe care se poate practica pescuitul, pădurile de stejar din împrejurimi în care se 
pot organiza partide de vânătoare, Biserica Sfântul Constantin, Casa natală a fostului preşedinte 
Nicolae Ceauşescu şi Pădurea Seaca.49 

 
Judeţul Vâlcea 
 

                                                           
48 http://www.pagitur.ro/informatii/Corabia?t=city-9345 
49 http://www.pagitur.ro/informatii/Scornice%C5%9Fti?t=city-9593 
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Fig. nr. 24 – Lacul din Ocnele Mari 

OCNELE MARI 
Ocnele Mari (Figura nr. 23) este situată în partea 

central-estică a judeţului Vâlcea. În zonă se află şi Salina 
Ocnele Mari, care a făcut cunoscută localitatea. De 
asemenea, localitatea Ocnele Mari este amplasată la o 
altitudine de circa 225 de metri, şi dispune de o populaţie 
de aproximativ 3.500 de locuitori.  

Ca vechime, localitatea este printre cele mai vechi din 
zona Olteniei, fiind folosită încă din antichitate pentru 

exploatarea sării. În ultima perioadă, staţiunea a beneficiat de un aflux mare de turişti, aceştia 
venind atât să se trateze, cât şi să beneficieze de un concediu relaxant. Având un potenţial 
turistic ridicat, atât prin resursele proprii, cât şi prin apropierea de municipiul Râmnicu Vâlcea, 
Ocnele Mare este adesea o destinaţie de weekend, uneori chiar şi de vacanţă, dispunând astfel 
şi de oferte de cazare numeroase. Posibilităţile de cazare sunt prezente în vilele şi pensiunile 
pitoreşti din această zonă. 

Având un potenţial turistic ridicat, localitatea Ocnele Mari dispune şi de câteva obiective 
turistice de mare interes, printre care Salina Ocnele Mari, Lacul Doamnei, Drumul Sării sau Cula 
Domnească. De asemenea, se mai pot vizita ruinele bisericii Adormirea Maicii Domnului, 
Biserica Slătioarele şi Biserica fostului schit Titireciu. 

Nu în ultimul rând, în partea de sud-vest a localităţii se află situl arheologic aferent Castrului 
roman Buridava, acesta din urmă fiind construit după primul război dintre daci şi romani, care a 
avut loc între anii 101 şi 102.50 

 
 

Fig. nr. 25 – Mălaia – Vedere de ansamblu 
 

 
MĂLAIA 
Mălaia (Figura nr. 24) este o localitate din judeţul 

Vâlcea, regiunea Sud-Vest Oltenia, fiind amplasată în 
valea care desparte Munţii Lotrului de Munţii 
Căpăţânii. 

Din punct de vedere turistic, Mălaia oferă vizitatorilor săi un acces rapid la traseele 
montane marcate, fiind o destinaţie la fel de potrivită şi pentru cei care doresc să petreacă un 
concediu relaxant şi odihnitor într-o zonă retrasă. Cazarea se face la pensiuni şi cabane, acestea 
fiind amplasate într-un decor natural deosebit. 

Pentru turiştii care doresc să viziteze atât localitatea Mălaia, cât şi împrejurimile, există 
câteva obiective turistice foarte interesante, precum Lacul Mălaia şi Lacul Brădişor. Pe lângă 
peisajul care poate fi admirat şi fotografiat în orice anotimp, această zonă atrage şi prin 
posibilitatea practicării pescuitului. Alte posibilităţi de petrecere a timpului liber în concediu 
sunt organizarea de drumeţii sau practicarea unor sporturi precum alpinismul sau mountain-
biking-ul.51 

 
 

                                                           
50 http://www.pagitur.ro/informatii/Ocnele+Mari?t=city-13356 
51 http://www.pagitur.ro/informatii/M%C4%83laia?t=city-13343 
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Fig. nr. 26 – Vedere spre lacul Vidra 

VIDRA 
Localitatea Vidra (Figura nr. 25) este 

localizată in judeţul Vâlcea, în Munţii Lotru, la 
aproximativ 25 de km de Staţiunea Voineasa. 
Suprafaţa localităţii măsoară în jur de 24 ha, 
fiind amplasată la o altitudine de 1300 metri, în 
vecinătatea Lacului Vidra.  

La Vidra, trebuia să existe un complex 
pentru formarea sportivilor de performanţă şi 

cantonament.  
Lacul Vidra este unul dintre principalele obiective turistice din staţiune. Lac de acumulare 

fondat în 1972, în apropierea punctului de vărsare a Pârâului Tunari în Râul Lotru, Lacul Vidra se 
întinde pe mai mult 8 km lungime și aproximativ 1,4 km lăţime. Acesta colectează toate apele 
din munţii învecinaţi, punând în funcţiune Hidrocentrala Lotru – Ciunget, cea mai mare de pe 
râurile interioare din România. Hidrocentrala este amplasată subteran, la 140 metri sub 
talvegul Râului Latoriţa, ocupând un loc de frunte în cadrul amenajărilor hidroenergetice din 
România. Aceasta poate fi vizitată de turişti, accesul făcându-se printr-un tunel de 1 km 
lungime. 

Tot în această zonă se află şi barajele Galbenu, Petrimanu, Balindru şi Jidoaia. Pentru cei ce 
iubesc pescuitul, Râul Lotru şi Lacul Vidra sunt locuri propice pentru desfăşurarea activităţilor 
de acest gen, renumit fiind păstrăvul care se găseşte aici. 

Printre activităţile care pot fi desfăşurate se numără explorarea diverselor trasee marcate 
prin munţi sau vizitarea obiectivelor turistice care se găsesc foarte aproape de această zonă: 
Munţii Lotrului, Munţii Parâng, Munţii Căpăţânii, Valea Oltului, Staţiunea Călimăneşti-Căciulata, 
Masivul Cozia şi Mănăstirea Cozia. 

Unul dintre principalele puncte forte ale Staţiunii Vidra ar fi faptul  că este o locaţie 
recomandată atât în sezonul cald, pentru peisajele, resursele naturale şi aerul curat, cât şi în 
sezonul rece, pentru practicarea sporturilor de iarna, aici zăpada menţinându-se în jur de şase 
luni pe an, ca urmare a ninsorilor abundente. 52 

 
 

Fig. nr. 27 – Pensiune din Obârşia Lotrului 
 

OBÂRŞIA LOTRULUI 
Obârşia Lotrului (Figura nr. 26) este o localitatea montană 

din judeţul Vâlcea, aflată la intersecţia a două dintre cele mai 
importante drumuri din centrul ţării (Transalpina și drumul de 
legătură între Valea Jiului de Valea Oltului).  

Amplasarea localităţii într-o zonă sălbatică de munte face 
din Obârşia Lotrului o destinaţie ideală de weekend, fiind 

totodată şi un important punct de trecere dinspre Transilvania spre sudul ţării. Unul din cele 
mai importante aspecte legate de Obârşia Lotrului este posibilitatea traversării Munţilor Parâng 
de la nord la sud, pe un drum rutier spectaculos (Transalpina). 

Obârşia Lotrului nu dispune de obiective turistice de sine stătătoare, însă este printre cele 
mai importante zone turistice din cadrul munţilor Parâng, fiind considerat punctul de pornire al 
unuia dintre cele mai frumoase şi spectaculoase drumuri rutiere din ţară – şoseaua Transalpina. 

                                                           
52 http://www.turismland.ro/statiunea-vidra/ 
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Turiştii care doresc să viziteze această localitate într-o scurtă vacanţă se pot delecta cu 
frumuseţea peisajelor montane, amatorii de drumeţii având la dispoziţie câteva trasee turistice 
deosebite. Pe potecile marcate, din Obârşia Lotrului se poate ajunge la Lacul Vidra, în Şaua 
Ştefanu, pe Muntele Cărbune, la Vf. Muntinu Mic, Cabana Obârşia Lotrului, Pârâul de la Stan, 
Vf. Miru Mare sau Vf. Ştefanu.53 

 
Judeţul Mehedinţi 
 

Fig. nr. 28 – Ruinele cetăţii Şimian 
 
ŞIMIAN 
Localitatea Şimian din judeţul Mehedinţi este situată în 

estul municipiului Drobeta Turnu-Severin, aflându-se într-o 
zonă în care relieful este predominant deluros, dar şi cu 
câmpie situată spre Dunăre şi cu lunca de pe valea 
Topolniţei. 

Varietatea şi bogăţia formelor de relief din regiunea în care se află localitatea Şimian fac din 
aceasta un punct de atracţie deosebit din perspectivă turistică. Zona favorizează în primul rând 
turismul sportiv, însă se pot organiza și croaziere pe Dunăre. 

Astfel, oferta de cazare se bazează în principal pe unităţile de tipul pensiunilor agroturistice 
şi câteva vile. 

Localitatea Şimian nu dispune de foarte multe obiective turistice, însă cele pe care le pot 
vizita turiştii aflaţi în vacanţă sau doar în trecere sunt de o frumuseţe demnă de admirat. 
Principalele puncte de atracţie turistică din Şimian sunt Ostrovul Şimian, ruinele cetăţii şi 
moscheea de pe insula Ada-Kaleh (Figura nr. 27), Cula lui Tudor Vladimirescu şi Cula Nestor.54 

 
 

Fig. nr. 29 – Obârşia Cloşani – Vedere de ansamblu 
 
OBÂRŞIA CLOŞANI 
Obârşia Cloşani (Figura nr. 28) este o localitate din 

nord-vestul judeţului Mehedinţi, aflată la altitudinea de 
470 de metri şi la o distanţă de 20 de kilometri de Baia de 
Aramă. Aşezarea este cunoscută datorită existenţei unui 
centru pentru confecţionarea pieselor rafinate de mobilier, 
cu un finisaj de înaltă calitate.  

În ceea ce priveşte potenţialul turistic, Obârşia Cloşani 
le oferă turiştilor aflaţi în vacanţă numeroase posibilităţi de 

petrecere a timpului liber, turismul fiind favorizat de poziţia localităţii într-o zonă montană 
joasă. Fiind situată într-o zonă în care agroturismul a luat amploare, Obârşia Cloşani dispune de 
o reţea modernă de unităţi de cazare de acest tip, care pot oferi experienţe inedite turiştilor 
care optează pentru turismul rural, aceştia având ocazia să trăiască pentru puţin timp alături de 
localnici, urmărindu-le obiceiurile şi cunoscându-le tradiţiile. 

Favorizând turismul montan şi pe cel de recreere, în special în weekend-uri, Obârşia Cloşani 
pune la dispoziţia turiştilor câteva puncte esenţiale de interes pentru aceştia, majoritatea fiind 
obiective naturale. Acestea sunt Pădurea Drăghiceanu, Poiana Obârşiei Cloşani, Peştera din 

                                                           
53 http://www.pagitur.ro/informatii/Ob%C3%A2r%C5%9Fia+Lotrului?t=city-13344 
54 http://www.pagitur.ro/informatii/%C5%9Eimian?t=city-8138 
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Priod, vulcanul din Poiana Obârşiei, Vârful lui Stan, dar şi Poiana Beletina, toate acestea fiind 
accesibile prin intermediul traseelor montane marcate. 

Pentru cei aflaţi chiar în localitate, merită vizitat singurul monument religios de aici, şi 
anume Biserica Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron.55 

 
Fig. nr. 30 – Dunărea în apropiere de Eşelniţa 

EŞELNIŢA  
Eşelniţa sau Ieşelniţa (Figura nr. 29) până în anul 

1966, este o localitate situată pe malul Dunării, în 
judeţul Mehedinţi, la 7 km depărtare de Orşova, la 
vărsarea râului cu acelaşi nume în Dunăre. Oferta de 
cazare turistică a localităţii este reprezentată de 
câteva pensiuni agroturistice. 

Principalele atracţii ale zonei în care se află 
localitatea Eşelniţa sunt din domeniul etno-turistic şi 
al tradiţiilor locale reprezentate de Colecţia preotului 

Sever Negrescu, a Muzeului Parohial fondat în 1990 şi Colecţia de Etnografie Doina Olimpia şi 
Teodor Grigore, care conţin elemente de piese de mobilier, port tradiţional, icoane, fotografii şi 
obiecte de cult. De asemenea, este de remarcat Monumentul dedicat Eroilor din cele Două 
Războaie Mondiale.56 
 
Fig. nr. 31 – Popas turistic în localitatea Bala 

 
BALA 
Comuna Bala (Figura nr. 30) este situată într-o zonă 

pitorească de dealuri, în sud-vestul ţării, la altitudinea de 
400 m, dispunând de un complex balnear deosebit.  

De la Bala pot fi vizitate mai multe obiective şi zone 
turistice importante şi anume: barajul Porţile de Fier, 
piciorul podului roman construit în secolul I de Apolodor 
din Damasc, defileul Jiului între Livezeni şi Bumbeşti ce se 

impune prin peisajul sălbatic al versanţilor, defileul Cazanele Dunării, Valea Cernei, Mănăstirile 
Lainici şi Tismana. 

De asemenea, în această localitate au fost descoperite câteva vestigii romane precum 
monede romane şi resturi ale unor albii din lemn de stejar descoperite în zona băilor, semn că 
acestea erau cunoscute încă de pe timpul romanilor.57 

 
Judeţul Gorj 
 
 

Fig. nr. 32 – Rânca văzută de pe Transalpina 
 
RÂNCA 
Localitatea Rânca (Fig. nr. 31) este situată la 

altitudinea de 1520 - 1580 m pe versantul sudic al 
Muntelui Corneşu Mare (sectorul Parâng - Sud), fiind 

                                                           
55 http://www.pagitur.ro/informatii/Ob%C3%A2r%C5%9Fia+Clo%C5%9Fani?t=city-8155 
56 http://www.pagitur.ro/informatii/E%C5%9Felni%C5%A3a?t=city-8340 
57 http://www.drobetaturnuseverin.net/bala 
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cea mai spaţioasă şi comodă potenţială staţiune turistică din arealul munţilor Parâng; 
capacitatea de cazare  a fost completată după 1990 cu noi unităţi de cazare şi vile turistice 
particulare.  

Accesul auto din Tg-Jiu prin Novaci se face pe şoseaua alpină spre Sebeş (DN 76 C - la 18 
km. de Novaci). Turiştii sunt atraşi de această locaţie în special în sezonul de iarnă, în Rânca 
fiind construite şi puse în funcţiune numeroase pârtii de schii. Turisţii pasionaţi de schi, pot 
practica acest sport pe cele peste 20 de pârtii de schi cu diferite lungimi şi grade de dificultate 
situate până la altitudini de 2000m. 
 
 
Fig. nr. 33 – Novaci – Vedere de ansamblu 

 
NOVACI 

Oraşul Novaci (Figura nr. 32) aparţine de judeţul 
Gorj şi are în componenţă peste 6.000 de locuitori.  
Localitatea gorjeană are un potenţial turistic de invidiat 
prin amplasarea sa în partea de sud a celei mai înalte 
şosele din ţară, Transalpina, care leagă localităţile 
aflate la nord de Munţii Căpăţânii şi Parâng cu cele 
aflate în partea de sud a acestora, spre Podişul Getic.  

Amplasarea localităţii în zona pitorească de la baza 
muntelui face din oraşul Novaci o destinaţie ideală de weekend, fiind totodată şi un important 
punct de trecere dinspre Transilvania spre sudul ţării şi invers.  

În sine, oraşul Novaci nu dispune de obiective turistice de sine stătătoare, însă localizarea 
strategică de care beneficiază favorizează accesul turiştilor la numeroase puncte de atracţie 
naturale. Acestea sunt Masivul Parâng, Peştera Muierii, Cheile Olteţului, Cheile Galbenului, 
Coloanele lui Hercule sau Peştera Polovragi. Pentru cei aflaţi într-un pelerinaj religios, în 
împrejurimile oraşului Novaci se pot vizita Mănăstirea Polovragi sau Biserica din lemn ce poartă 
hramul "Sfântul Dumitru". 

La toate acestea se adaugă şi Transalpina, devenită dintr-o simplă şosea un adevărat simbol 
pentru turismul practicat în această zonă.58 

 
 

Fig. nr. 34 – Baia de Fier – Vedere de ansamblu 
 

BAIA DE FIER 
Localitatea Baia de Fier (Figura nr. 33) este 

situată în Subcarpaţii Getici, fiind la o distanţă de 
49 de kilometri de Târgu-Jiu şi la o altitudine de 700 
de metri. Baia de Fier dispune de un potenţial 
turistic destul de ridicat, fiind inclusă în special pe 
lista locurilor de vizitat a celor care preferă turismul 
de weekend.  

Din acest motiv, oferta de cazare din 
localitate nu este foarte dezvoltată, locurile de cazare disponibile fiind oferite de pensiunile şi 
vilele turistice ridicate în ultimii ani în această zonă. 

                                                           
58 http://www.pagitur.ro/informatii/Novaci?t=city-5793 
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Localitatea Baia de Fier nu are obiective turistice de sine stătătoare, fiind o zonă de 
tranzit. Turiştii care doresc să viziteze această localitate au la dispoziţie însă câteva monumente 
ale naturii de o importanţă deosebită, cum este Peştera Muierii. Potrivit legendei locale, 
numele peşterii se trage de la faptul că servea drept adăpost pentru femei şi copiii lor în timpul 
războaielor. 

Alte puncte de atracţie turistică pentru cei aflaţi în vacanţă în Baia de Fier sunt Munţii 
Căpăţânii cu multitudinea de trasee turistice, Cheile Olteţului sau Pădurea şi Peştera Polovragi 
din apropiere.59 
 
Fig. nr. 35 – Casă tradiţională din Bumbeşti Jiu 
 

      BUMBEŞTI JIU 
      Bumbeşti Jiu (Figura nr. 34) este o unitate administrativă 
de bază a judeţului Gorj, având în alcătuire satele Pleşa, 
Tetila, Lăzăreşti şi Curtişoara. Prin felul în care este 
poziţionată geografic, localitatea Bumbeşti Jiu este 
adăpostită în partea de nord de Parâng şi beneficiază de un 
climat blând.  
Ca amplasare, el este situat în nordul judeţului Gorj, 
regăsindu-se pe ambele maluri ale Jiului. Suprafaţa 
administrativă totală este de 214 km2, pe care locuiesc 

aproximativ 10.500 de locuitori. 
Caracterul localităţii Bumbeşti Jiu este preponderent industrial, astfel încât în această zonă 

se practică mai mult turismul de tranzit şi cel de afaceri. Pentru vizitatorii oraşului există o 
ofertă de cazare insuficient dezvoltată, reprezentată de un hotel de trei stele şi câteva vile şi 
pensiuni turistice de mici dimensiuni. 

Turiştii care poposesc în Bumbeşti Jiu în vacanţă beneficiază, în primul rând, de peisaje de 
un pitoresc deosebit, Valea Jiului fiind considerată una dintre cele mai frumoase porţiuni prin 
care un drum traversează munţii. Astfel, principalele atracţii turistice pentru cei care 
tranzitează sau chiar optează pentru cazare în Bumbeşti Jiu sunt Parcul Naţional Defileul Jiului, 
Valea Sadului, Munţii Parâng cu numeroasele sale trasee turistice marcate, Munţii Vâlcan, Pasul 
Vâlcan şi cabana cu acelaşi nume, cărora li se alătură castrul roman, Mănăstirea Lainici şi 
Mănăstirea Vişina. 

Pentru turiştii de weekend, în apropierea oraşului se află Pădurea Bumbeşti, unde atât 
localnicii cât şi vizitatorii pot ieşi la un picnic sau un grătar.60 
 

1.4. Patrimoniul natural protejat: parcuri naturale naţionale şi 
regionale, rezervaţii ale biosferei, rezervaţii naturale, peisaje 
naturale, monumente ale naturii, arii protejate şi avifaunistice 

 
Recunoaşterea şi promovarea patrimoniului natural şi cultural al României, în special a 

zonelor reprezentative incluse în ariile naturale protejate (parcurile naţionale, naturale, 
rezervaţiile, siturile Natura 2000), reprezintă o şansă reală de dezvoltare durabilă pe termen 
mediu şi lung. 

În septembrie 2009, ”Comisia Prezidenţială pentru Patrimoniul construit, siturile istorice şi 
naturale” a conturat principiile fundamentale de acţiune recomandate pentru adoptarea şi 

                                                           
59 http://www.pagitur.ro/informatii/Baia%20de%20Fier?t=city-5830 
60 http://www.pagitur.ro/informatii/Bumbe%C5%9Fti+Jiu?t=city-5881 
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punerea în practică a unei viziuni asupra protecţiei patrimoniului, în absenţa cărora în România 
nu va fi posibilă stoparea degradării şi distrugerii acestuia: 

1. Definirea patrimoniului cultural şi natural ca prioritate naţională şi ridicarea acestei 
priorităţi la rang de principiu constituţional.  

2. Punerea în pericol sau distrugerea patrimoniului cultural şi natural naţional să fie 
calificată drept infracţiune care aduce atingere intereselor naţionale şi securităţii naţionale. 

România are unele din cele mai importante bogăţii naturale din Europa înglobând arii 
naturale protejate (Parcuri Naţionale, Naturale, Rezervaţii, situri Natura 2000), resurse 
minerale, ape şi păduri, diversitate floristică şi faunistică. Ariile naturale protejate, care acoperă 
în prezent 19,29% din suprafaţa ţării, au un rol deosebit de important în menţinerea valorilor 
naturale şi culturale, a serviciilor de mediu şi în promovarea unor modele viabile de dezvoltare 
locală durabilă. 

Deşi România recunoaşte, prin legislaţia naţională, importanţa ariilor naturale protejate, 
implementarea adecvată a acesteia este obstrucţionată de bariere generate de: 

 necorelarea legislației în domeniul conservării naturii şi al ariilor naturale protejate,  
 absenţa unor strategii şi politici clare pentru menţinerea patrimoniului natural, care să 

stea la baza dezvoltării durabile la scară mică prin utilizarea responsabilă a resurselor naturale, 
 sprijinul financiar insuficient din partea bugetului de stat pentru managementul ariilor 

protejate,  
 capacitatea administrativă redusă şi lipsa posibilităţilor necesare unei instruiri adecvate 

în domeniul specific conservării naturii şi managementului ariilor naturale protejate, 
 conştientizarea şi educarea redusă a cetăţenilor cu privire la menţinerea patrimoniului 

natural. 
Lipsa resurselor adecvate, a măsurilor legislative şi financiare coerente pentru 

managementul ariilor naturale protejate şi implicit a reţelei de interes comunitar poate duce şi 
la neîndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de Comisia Europeană, cu consecinţe financiare 
semnificative conforme cu legislaţia comunitară. 

Printr-un management eficient, ariile naturale protejate pot deveni în scurt timp modele 
viabile socio-economic, constituindu-se astfel în catalizatorul principal al dezvoltării 
comunităţilor din interiorul ariilor protejate şi din imediata lor vecinătate. Există modele de 
succes în Europa care demonstrează că ariile protejate gestionate eficient generează beneficii 
importante pe plan social şi economic, constituindu-se într-un capital generator de venituri 
pentru întreaga regiune. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este una dintre zonele cu cele mai mari rezervaţii naturale 
(Figura nr. 35), două dintre principalele puncte de atracţie pentru iubitorii de natură fiind 
Parcul Naţional Domogled (de pe Valea Cernei, care include părţi din judeţele Mehedinţi, Gorj 
şi Caraş-Severin) şi Parcul Natural Porţile de Fier (cel mai mare din ţară, incluzînd părţi din 
judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin). 

 
 

Fig. nr. 36 – Parcuri naturale şi Parcuri Naţionale în România  
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Sursa: www.rezervatiinaturale.host56.com 
 

Muntele Domogled este considerat o veritabilă grădină botanică, iar versantul său vestic se 
distinge prin cîteva fenomene carstice care merită explorate (precum Peştera Mare de la 
Şoronişte). 

În judeţul Mehedinţi, la Ponoare, se poate explora o formă carstică unică în ţară, 
reprezentată de o boltă uriaşă, formată prin prăbuşirea pereţilor unei peşteri de mari 
dimensiuni, numită Podul lui Dumnezeu. În aceeaşi zonă se poate vizita Pădurea de liliac, 
rezervaţie botanică situată la 4 km de Baia de Aramă. Parcul natural Porţile de Fier este, ca 
mărime, a doua arie protejată din România, după Delta Dunării şi include, printre altele, 
Peştera Topolniţa (la 31 km nord de Drobeta-Turnu Severin, lîngă localitatea Cireşu - una dintre 
cele mai mari peșteri din România, rezervaţie speologică, declarată monument al naturii). 

Abrupturile inaccesibile prezintă un real interes pentru cei care sunt interesaţi de turismul 
ştiinţific, printre plantele rare ce cresc aici numărîndu-se laleaua de cazane, stînjenelul de 
stîncă, smochinul şi migdalul (influenţele mediteraneene fac posibilă aclimatizarea lor). Dintre 
speciile de animale ce trăiesc în acest areal pot fi amintite vipera cu corn, scorpionul, broasca 
ţestoasă de uscat, presura bărboasă, pietrarul mediteranean şi cicadele. 

Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei se află situat în estul judeţului Caraş-Severin 
ocupând suprafaţa de 23.185 ha, în vestul judeţului Mehedinţi ocupând suprafaţa de 8.220 ha 
şi în vestul judeţului Gorj cu o suprafaţă de 29.806 ha.  

Din punct de vedere geografic, parcul naţional se întinde peste bazinul râului Cerna, de la 
obârşie şi până la confluenţa cu râul Belareca, peste Masivul Munţilor Godeanu şi al Munţilor 
Cernei pe versantul drept şi respectiv Munţilor Vâlcanului şi Munţilor Mehedinţi pe versantul 
stâng.  

Accesul în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei este posibil dinspre Drobeta Turnu 
Severin, Orşova, Timişoara, Caransebeş, Târgu Jiu, Baia de Aramă, Petroşani, Lupeni. 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei se 
împarte în 4 zone, după cum urmează: 

 zona cu protecţie strictă cu o suprafaţă de 498 ha; 
 zona de protecţie integrală cu o suprafaţă de 21.812 ha; 
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 zona de conservare durabilă cu o suprafaţă de 38.334 ha; 
 zona de dezvoltare durabilă cu o suprafaţă de 732 ha. 
Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei cuprinde următoarele rezervaţii naturale distincte: 
 Judeţul Caraş-Severin 
o Rezervaţia Domogled – Oraşul Băile Herculane (2.382,8 ha) 
o Coronini-Bedina – Oraşul Băile Herculane 
o Comuna Mehadia (3.864,8 ha) 
o Iauna-Craiova – Comunele Cornereva şi Mehadia (1.545,1 ha) 
o Belareca – Comunele Cornereva şi Mehadia (1.665,7 ha) 
o Peştera Ion Bârzoni – Comuna Cornereva (0,1 ha) 
 Judeţul Mehedinţi 
o Vârful lui Stan – Comuna Isverna (120,0 ha) 
o Valea Ţesna – Comuna Balta (160,0 ha) 
 Judeţul Gorj 
o Piatra Cloşanilor (inclusiv Peşterile Cloşani şi Cioaca cu Brebenei) – Comuna Padeş, Sat 

Cloşani (1.730 ha) 
o Ciucevele Cernei – Comuna Padeş, Sat Cerna Sat (1.166,0 ha) 
o Peştera Martel – Comuna Padeş (2,0 ha) 
o Cheile Corcoaiei – Comuna Padeş, Sat Cerna Sat (34,0 ha) 
În interiorul Parcului naţional comunităţile locale sunt reprezentate printr-o localitate 

(Cerna Sat), câteva cătune şi oraşul Băile Herculane care deşi nu este inclus la propriu ca şi 
suprafaţă în parc, este înconjurat în procent de 95% de suprafaţa parcului. Preocupările 
locuitorilor din localităţile antemenţionate sunt legate direct de Parcul naţional Domogled-
Valea Cernei şi constă în activităţi ca: 

 exploatarea resurselor pădurii; 
 creşterea animalelor (oilor şi vitelor); 
 agricultura bazată pe cultivarea cartofului; 
 desfășurarea de activități turistice; 
 exploatarea resurselor, altele decât pădurea. 
Judeţul Gorj se remarcă şi prin cele peste 50 de arii protejate şi monumente ale naturii 

situate pe Valea Cernei, între care cinci zone speologice, deținând cel mai mare potenţial din 
România în acest sens, cu peste 2.000 de peşteri. Un fenomen interesant poate fi observat în 
zona lacurilor Zătoane, unde apa apare şi dispare spontan. 

În drumul spre mănăstirea Tismana, lîngă satul Runcu, este accesul înspre Cheile 
Sohodolului. Nările, Fusteica, Inelul sau Peştera Popii sînt doar cîteva dintre formaţiunile 
carstice de aici. La poalele Carpaţilor Meridionali, în partea lor de vest, se află Tismana, o zonă 
marcată de influenţa climatului mediteranean, care găzduieşte cea mai mare pădure naturală 
de castani comestibili din ţară, precum şi o rezervaţie de alun turcesc. 

Trebuie amintite, de asemenea, Peştera Muierilor (lîngă Baia de Fier), una dintre cele mai 
cunoscute şi vizitate, şi Peştera Polovragi (în Cheile Olteţului), unde legenda spune că ar fi trăit 
Zalmoxis, zeul suprem al dacilor (apa ce picură din ţurţurii de piatră ar fi lacrimile vărsate de el 
după cucerirea Daciei de către romani; peştera este electrificată, are un circuit accesibil tuturor 
şi este deservită de ghizi). 

În judeţul Vâlcea există  peste 30 de arii naturale protejate, de interes naţional, incluzînd 
habitate terestre sau subterane în care trăiesc, permanent sau temporar, specii de plante şi 
animale sălbatice rare, existînd şi o serie de elemente şi formaţiuni naturale deosebite. 

Cea mai importantă arie protejată este Parcul Naţional Cozia (17.100 ha), situat în partea 
central-sudică a Carpaţilor Meridionali, unde pot fi admirate trandafirul de Cozia, iedera albă, 
floarea de colţ sau laleaua pestriţă. Acestă zonă reprezintă habitatul următoarelor specii de 



 

85 
 

animale: cocoşul de munte, capra neagră, etc. Munţii din această zonă nu sînt foarte înalţi, fiind 
uşor accesibili. 

Cheile Bistriţei Oltene sînt cele mai înguste din România, în versanţii abrupţi ai Văii Bistriţa 
putând fi observate numeroase peşteri, dintre care cea mai importantă este Peştera Liliecilor, 
electrificată în întregime şi al cărei punct de plecare este Mănăstirea Bistriţa. 

La Costeşti, într-un muzeu în aer liber situat între Tîrgu Jiu şi Rîmnicu Vîlcea, pot fi admiraţi 
trovanţii, formaţiuni de gresie care au luat naştere în sedimentele granulare miocene cu 10 
milioane de ani în urmă. 

Şi în judeţul Olt există numeroase arii natural protejate, dintre care foarte importante sînt 
Pădurea Seacă Optăşani (comuna Poboru), Rezervaţia de arborete de gîrniţă (comuna Spineni), 
şi Rezervaţia de bujori a Academiei (comuna Dăneasa). 

Judeţul Dolj deţine 18 arii protejate incluse în sistemul naţional şi 19 arii protejate prin 
Hotărîrea Consiliului Judeţean. Merită amintite, în special, Pădurea Ciurumela, o rezervaţie 
forestieră amplasată în comuna Poiana Mare, şi Rezervaţia ornitologică de la Ciupercenii-Noi, 
singurul loc din lunca Dunării care a rămas neîndiguit, reprezentînd areal de supravieţuire 
important pentru diverse specii de păsări rare. 

 
1.4.1. PARCURI NATURALE NAŢIONALE ŞI REGIONALE ŞI ARII PROTEJATE DE INTERES 

NAŢIONAL (REZERVAŢII NATURALE) 

Parcurile naţionale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi 
conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional cuprinzând 
elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, 
hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic, sau de altă natură, oferind 
posibilitatea vizitării în scopuri stiinţifice, educative, recreative şi turistice. 

Rezervaţiile naturale sunt acele arii naturale protejate al caror scop este protecţia şi 
conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, 
hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. 

 
Judeţul DOLJ 

În prezent la nivelul judeţului Dolj este identificat un singur sit de importanţă comunitară, 
pentru care s-au întocmit şi formulare standard Natura 2000,  cunoscut sub denumirea 
Coridorul Jiului. Suprafaţa sitului antemenţionat nu se regăseşte exclusiv pe teritoriul judeţului 
Dolj, aceasta continuându-se şi în judeţele Mehedinţi şi Gorj, aflate de asemenea în regiunea 
Sud-Vest Oltenia. Datele de identificare ale sitului de importanţă comunitară Coridorul Jiului 
sunt prezentate în Tabelul nr.8 - Parcuri Naţionale, Naturale, situri Natura 2000 – judeţul Dolj: 

 
Tabel nr. 8 Parcuri Naţionale, Naturale, situri Natura 2000 – judeţul Dolj 

Regiune pe care 
se întinde aria 

naturală 
protejată 

Judeţ pe care se 
întinde aria 

naturală 
protejată 

Codul ariei 
naturale 
protejate 

atribuită în 
custodie 

Denumirea 
ariei 

Cod arii 
naturale 

protejate care 
se suprapun 

Denumire arii 
naturale protejate 
care se suprapun 

Nr. Convenţie, 
Nr. Contract 

Administrare / 
Data încheierii 

Custode/  
Administrator 

 
4-SV 

 
Gorj, Dolj, 
Mehedinţi 

 
ROSCI0045 

Coridorul 
Jiului 

ROSPA0023 Confluenţa Jiu-
Dunăre 

ROSPA0023 Administrator 
Consiliul 
Judeţean Dolj 

ROSPA0135 Nisipurile de la 
Dăbuleni 

ROSPA0010 Bistreţ 

2.667. Casa Pădurii din 
Pădurea Potelu 

2.391. Locul Fosilifer 
Drănic 
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2.448. Locul Fosilifer 
Gârbovu 

IV.33. Zăval 

Sursa: Ministerul Mediului şi Pădurilor, 2012 

Pe raza judeţului se regăsesc de asemenea o serie de Situri Natura 2000, respectiv arii 
protejate de interes naţional/rezervaţii naturale, enumerate în continuare (Tabel nr. 9 - Situri 
Natura 2000, arii protejate de interes naţional, judeţul Dolj): 

Tabel nr. 9 - Situri Natura 2000, arii protejate de interes naţional, judeţul Dolj 
Regiune pe 

care se 
întinde aria 

naturală 
protejată 

Judeţ pe care 
se întinde 

aria naturală 
protejată 

Codul ariei 
naturale 
protejate 

atribuită în 
custodie 

Denumirea 
ariei 

Cod arii 
naturale 

protejate care 
se suprapun 

Denumire arii 
naturale 

protejate care se 
suprapun 

Nr. Convenţie sau 
Nr. Contract 

Administrare / 
Data încheierii 

Custode/ 
Administrator 

4-SV Dolj ROSCI0202 Poiana Bujorului din Pădurea Pleniţa 177/14.07.2010 RNP DS Dolj şi SC 
Muntenia Sud 
Management SA 

4-SV Dolj 2.394 Complexul Lacustru Preajba - Făcai 137/30.06.2010 AVPS Diana Dolj 

4-SV Dolj 2.393. Lacul Adunaţii de Geormane 136/30.06.2010 AVPS Diana Dolj 

4-SV Dolj ROSCI0039 Ciuperceni 
- Desa 

ROSPA0013 Calafat-
Ciuperceni-
Dunăre 

176/14.07.2010 RNP Direcţia 
Silvică Dolj 

2.392. Ciuperceni - 
Desa 

2.398. Balta Lată 

2.397. Balta Neagră 

4-SV Dolj 2.395. Balta Cilieni-Băileşti 127/09.03.2010 Primăria şi 
Consiliul Local al 
Municipiului 
Băileşti 

4-SV Dolj ROSPA0074 Maglavit 2.388. Pajiştea Cetate 
(din Lunca 
Dunării 

59/24.02.2010 SC Butterfly 
Effect SRL 

4-SV Dolj 2.401. Lacul Caraula 269/20.04.2011 Cruceru Ciobanu 
Elefterie Costel 

 Sursa: Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Dispunerea arealor naturale protejate antemenţionate din judeţul Dolj este reliefată la 
nivelul Figurii nr. 36. 

Fig. nr. 37 – Dispunerea arealelor naturale protejate - judeţul Dolj 
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Sursa: http://romanialivewebcam.blogspot.ro 

Judeţul GORJ 

În judeţul Gorj există în prezent arii naturale protejate componente a două reţele: reţeaua 
naţională de arii naturale protejate cu un număr de peste 50 de arii naturale protejate din care 
şi 2 parcuri naţionale: Parcul Naţional Domogled Valea-Cernei cu o suprafaţă totală de 61.000 
ha amplasat pe raza a trei judeţe Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj din care 29.801 ha pe 
teritoriul administrativ al judeţului Gorj şi Parcul Naţional Defileul Jiului cu o suprafaţă de 
11.650 ha, amplasat pe teritoriul administrativ a 2 judeţe: Hunedoara şi Gorj, din care cca. 
10.600 ha pe teritoriul administrativ judeţului Gorj. Cea de-a două este reţeaua ecologică 
europeană NATURA 2000 reprezentată în judeţul Gorj de mai multe arii naturale protejate. 

În categoria parcurilor naturale naţionale, Siturilor Natura 2000 sunt incluse (Tabel nr. 10 
Parcuri Naţionale, Naturale, situri Natura 2000 – judeţul Gorj): 

 
Tabel nr. 10 Parcuri Naţionale, Naturale, situri Natura 2000 – judeţul Gorj 

Regiune pe 
care se întinde 
aria naturală 

protejată 

Judeţ pe care se 
întinde aria 

naturală 
protejată 

Codul ariei 
naturale 
protejate 

atribuită în 
custodie 

Denumirea 
ariei 

Cod arii 
naturale 

protejate care 
se suprapun 

Denumire arii 
naturale 

protejate care se 
suprapun 

Nr. Convenţie, Nr. 
Contract 

Administrare / Data 
încheierii 

Custode/ 
Administrator 

5-V, 4-SV Hunedoara, Caraş 
Severin, Gorj 

C Parcul 
Naţional 
Retezat 

ROSCI0217 Retezat 730/MMGA/22.05.2
004 

ADMINISTRATOR 
RNP-Romsilva 
Administraţia 
Parcului Naţional 
Retezat 

ROSPA0084 Munţii Retezat 

2.494. Rezervaţia 
ştiinţifică 
Gemenele 

2.496. Peştera Zeicului 

4-SV, 5-V Caraş Severin, 
Gorj, Mehedinţi 

B Parcul 
Naţional 
Domogled-
Valea 
Cernei 

ROSCI0069 Domogled - Valea 
Cernei 

745/MMGA/22.05.2
004 

ADMINISTRATOR 
 
RNP-Romsilva 
Administraţia 
Parcului Naţional 
Domogled-Valea 
Cernei 

ROSPA0035 Domogled-Valea 
Cernei 

2.423. Ciucevele Cernei 

2.426. Cheile Corcoaiei 

2.422. Piatra Cloşanilor 

2.294. Rezervaţia 
naturală Iauna 
Craiova 

2.602. Vârful lui Stan 

2.297. Rezervaţia 
naturală Peştera 
Bârzoni 

2.296. Belareca 

2.293. Coronini – Bedina 

2.603. Valea Ţesna 

2.292. Rezervaţia 
naturală 
Domogled 

4-SV Mehedinţi, Gorj V.6. Geoparcul 
Platoul 
Mehedinţi 

ROSCI0198 Platoul 
Mehedinţi 

102711/SB/22.11.2
005 

ADMINISTRATOR 
 
Consiliul Judeţean 
Mehedinţi 

ROSPA0035 Domogled-Valea 
Cernei (partea 
care se 
suprapune cu 
geoparcul şi cu 
ROSCI0198) 

2.439. Pădurea Gorganu 

2.606. Pădurea 
Drăghiceanu 
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Comuna Obârşia 
Cloşani 

2.620. Cornetul Băii şi 
Valea Mănăstirii 

2.613. Complexul carstic 
de la Ponoarele 

2.600. Pădurea de liliac 
Ponoarele 

2.617. Cornetul Piatra 
Încălecată 

2.616. Cornetul Babelor 
şi Cerboaniei 

2.615. Cheile Coşuştei 

2.619. Cornetul Bălţii 

2.618. Cheile Topolniţei 
şi Peştera 
Topolniţei 

2.604. Pădurea Borovăţ 

2.596. Izvorul şi 
stâncăriile de la 
Câmana 

2.614. Pereţii calcaroşi 
de la Izvoarele 
Coşuştei 

2.601. Tufărişurile 
mediteraneene 
de la Isverna 

IV.37. Peştera Izverna 

4-SV, 5-V Gorj, Hunedoara A.1. Parcul 
Naţional 
Defileul 
Jiului 

ROSCI0063 Defileul Jiului 2909/30.05.2006 ADMINISTRATOR 
 
RNP-Romsilva 
Administraţia 
Parcului Naţional 
Defileul Jiului 

2.427. Sfinxul Lainicilor 

2.455. Stâncile Rafaila 

SV, V Gorj, Hunedoara ROSCI0129 Nordul 
Gorjului de 
Vest 

2.495. Peştera cu corali 03/01.03.2010 ADMINISTRATOR 
 
Camera de Comerţ 
şi Industrie 
România-Japonia 

2.429. Piatra Andreaua 

2.431. Izvoarele Izvernei 

2.432. Izbucul Jaleşului 

2.433. Peştera Gura 
Plaiului 

2.457. Dealul Gornăcelu 

2.436. Cotul cu Aluni 

2.437. Rezervaţia 
botanică 
Cioclovina 

2.438. Pădurea 
Tismana-Pocruia 

2.442. Cheile 
Sohodolului 

2.443. Muntele Oslea 

2.445. Cornetul Pocruiei 

2.446. Piatra 
Boroştenilor 

4-SV Vâlcea, 
Hunedoara, Gorj 

ROSCI0188 Parâng 2.799. Căldarea 
Gâlcescu 

10/29.03.2011 ADMINISTRATOR 
 
Fundaţia Guard 
Forest 

2.528. Cheile Jieţului 

2.803. Iezerul Latoriţa 

2.498. Piatra Crinului 

2.800. Rezervaţia Miru-
Bora 

4-SV Gorj, Dolj, 
Mehedinţi 

ROSCI0045 Coridorul 
Jiului 

ROSPA0023 Confluenţa Jiu-
Dunăre 

12/30.03.2011 ADMINISTRATOR 
 
Consiliul Judeţean 
Dolj 

ROSPA0135 Nisipurile de la 
Dăbuleni 

ROSPA0010 Bistreţ 

2.667. Casa Pădurii din 
Pădurea Potelu 

2.391. Locul Fosilifer 
Drănic 

2.448. Locul Fosilifer 
Gârbovu 

IV.33. Zăval 
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Sursa: Ministerul Mediului şi Pădurilor, 2012 

Printre ariile naturale de interes naţional/rezervaţiile naturale regăsite pe raza teritoriului 
judeţului Gorj sunt enumerate (Tabel nr. 11 - Situri Natura 2000, arii protejate de interes 
naţional, judeţul Gorj): 

Tabel nr. 11 - Situri Natura 2000, arii protejate de interes naţional, judeţul Gorj 
Regiune pe 

care se 
întinde aria 

naturală 
protejată 

Judeţ pe care 
se întinde aria 

naturală 
protejată 

Codul ariei 
naturale 
protejate 

atribuită în 
custodie 

Denumire
a ariei 

Cod arii 
naturale 
protejate 

care se 
suprapun 

Denumire arii 
naturale 

protejate care 
se suprapun 

Nr. Convenţie sau 
Nr. Contract 

Administrare / 
Data încheierii 

Custode/ 
Administrator 

4-SV Gorj, Vâlcea ROSCI0128 Nordul 
Gorjului 
de Est 

2.444. Cheile Olteţului 
şi Peştera 
Polovragi 

58/24.02.2010 SC Butterfly Effect 
SRL 

2.454. Pădurea 
Barcului 

2.440. Pădurea 
Polovragi 

2.424. Peştera Muierii 

Sursa: Ministerul Mediului şi Pădurilor, 2012 

Dispunerea arealor naturale protejate antemenţionate din judeţul Gorj este reliefată la 
nivelul Figurii nr. 37. 

Fig. nr. 38 – Dispunerea arealelor naturale protejate - judeţul Gorj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sursa: http://romanialivewebcam.blogspot.ro 
 

Judeţul OLT 

În prezent, la nivelul judeţului Olt nu sunt identificate parcuri naturale naţionale sau 
regionale. În schimb pe raza judeţului se regăsesc o serie de Situri Natura 2000, respectiv arii 

http://romanialivewebcam.blogspot.ro/
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protejate de interes naţional, enumerate în continuare (Tabel nr. 12 - Situri Natura 2000, arii 
protejate de interes naţional, judeţul Olt).  

 

 

 

 
 
 
 

Tabel nr. 12 - Situri Natura 2000, arii protejate de interes naţional, judeţul Olt 
Regiune pe 

care se 
întinde aria 

naturală 
protejată 

Judeţ pe 
care se 

întinde aria 
naturală 
protejată 

Codul ariei 
naturale 
protejate 

atribuită în 
custodie 

Denumirea 
ariei 

Cod arii 
naturale 
protejate 

care se 
suprapun 

Denumire arii 
naturale 

protejate care 
se suprapun 

Nr. Convenţie sau 
Nr. Contract 

Administrare / Data 
încheierii 

Custode/ 
Administrator 

4-SV Olt ROSCI0266 Valea 
Olteţului 

IV.43. Valea Olteţului 161/08.07.2010 Ocolul Silvic 
"Renaşterea 

Pădurii" 

4-SV Olt ROSCI0011 Braniştea 
Catârilor 

2.665. Pădurea 
Braniştea 
Catârilor 

122/05.03.2010 RNP Direcţia 
Silvică Olt 

4-SV Olt ROSCI0140 Pădurea 
Călugărească 

2.668. Rezervaţia de 
bujori a 

Academiei 

118/05.03.2010 RNP Direcţia 
Silvică Olt 

4-SV Olt ROSCI0168 Pădurea Sarului 119/05.03.2010 RNP Direcţia 
Silvică Olt 

4-SV Olt ROSCI0174 Pădurea Studiniţa 121/05.03.2010 RNP Direcţia 
Silvică Olt 

4-SV Olt ROSCI0177 Pădurea Topana 124/05.03.2010 RNP Direcţia 
Silvică Olt 

4-SV Olt ROSCI0183 Pădurea Vlădila 120/05.03.2010 RNP Direcţia 
Silvică Olt 

4-SV Olt ROSCI0225 Seaca - 
Optăşani 

2.669. Rezervaţia de 
arborete de 

gârniţă 

123/05.03.2010 RNP Direcţia 
Silvică Olt 

2.664. Pădurea Seaca 
– Optăşani 

4-SV Teleorman, 
Olt, Vâlcea 

ROSPA0106 Valea Oltului 
Inferior 

ROSCI0166 Pădurea Reşca 
Hotărani 

191/14.07. 2010 SC Compania 
de Servicii şi 

Consultanţa SA IV.44. Pădurea Reşca 

VI.22. Lacul Strejeşti 

VI.23. Lacul Slatina 

VI.24. Lacul Izbiceni 

VI.25. Iris-Malu Roşu 

Sursa: Ministerul Mediului şi Pădurilor, 2012 

Dispunerea arealor naturale protejate antemenţionate din judeţul Olt este reliefată la nivelul 
Figurii nr. 38. 

Fig. nr. 39 – Dispunerea arealelor naturale protejate - județul Olt 
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Sursa: http://romanialivewebcam.blogspot.ro 

Judeţul MEHEDINŢI 
Potenţialul turistic al judeţului Mehedinţi este format de grandiosul peisaj format de fluviul 
Dunărea şi de defileul său, de diversitatea reliefului din zona muntoasă, de existenţa 
elementelor floristice şi faunistice deosebite, multe dintre ele fiind înscrise în rezervaţii 
ştiinţifice. Pe raza judeţului Mehedinţi se regăsesc următoarele parcuri naturale naţionale 
(Tabel nr. 13 Parcuri Naţionale, Naturale, situri Natura 2000 – judeţul Mehedinţi): 

Tabel nr. 13 Parcuri Naţionale, Naturale, situri Natura 2000 – judeţul Mehedinţi 
Regiune pe 

care se întinde 
aria naturală 

protejată 

Judeţ pe care 
se întinde aria 

naturală 
protejată 

Codul ariei 
naturale 
protejate 

atribuită în 
custodie 

Denumirea 
ariei 

Cod arii 
naturale 

protejate care 
se suprapun 

Denumire arii 
naturale 

protejate care se 
suprapun 

Nr. Convenţie, Nr. 
Contract Administrare 

/ Data încheierii 

Custode/ 
Administrator 

5-V, 4-SV Caraş Severin, 
Mehedinţi 

D Parcul Natural 
Porţile de Fier 

ROSCI0206 Porţile de Fier 731/ MMGA/ 
22.05.2004 

Administrator 
 
RNP-Romsilva 
Administraţia 
Parcului Natural 
Porţile de Fier 

ROSPA0080 Munţii Almăjului 
- Locvei 

ROSPA0026 Cursul Dunării - 
Baziaş - Porţile de 
Fier 

2.299. Rezervaţia 
naturală Balta 
Nera – Dunăre 

2.312. Rezervaţia 
naturală Baziaş 

2.307. Râpa cu lăstuni 
din Valea Divici 

VI.13. Insula Calinovăţ 

VI.14. Divici-Pojejena 

VI.12. Ostrov - Moldova 
Veche (Moldova 
Nouă 

2.298. Rezervaţia 
naturală Valea 
Mare 

IV.13. P. cu Apă din V. 

http://romanialivewebcam.blogspot.ro/
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Polevii 

2.610. Locul fosilifer 
Şviniţa PN-D 
Comuna Şviniţa 

2.609. Cazanele Mari şi 
Cazanele Mici 

2.611. Locul fosilifer 
Bahna 

2.607. Dealul Duhovnei 

2.597. Gura Văii – 
Vârciorova 

2.625. Faţa Virului 

2.624. Cracul Crucii 

2.608. Dealul Vărănic 

2.598. Valea Oglănicului 

2.622. Cracul Găioara 

4-SV, 5-V Caraş Severin, 
Gorj, 
Mehedinţi 

B Parcul 
Naţional 
Domogled-
Valea Cernei 

ROSCI0069 Domogled - Valea 
Cernei 

745/MMGA/22.05
.2004 

ADMINISTRAT
OR 
 
RNP-Romsilva 
Administraţia 
Parcului 
Naţional 
Domogled-
Valea Cernei 

ROSPA0035 Domogled-Valea 
Cernei 

2.423. Ciucevele Cernei 

2.426. Cheile Corcoaiei 

2.422. Piatra Cloşanilor 

2.294. Rezervaţia 
naturală Iauna 
Craiova 

2.602. Vârful lui Stan 

2.297. Rezervaţia 
naturală Peştera 
Bârzoni 

2.296. Belareca 

2.293. Coronini – Bedina 

2.603. Valea Ţesna 

2.292. Rezervaţia 
naturală 
Domogled 

4-SV Mehedinţi, 
Gorj 

V.6. Geoparcul 
Platoul 
Mehedinţi 

ROSCI0198 Platoul 
Mehedinţi 

102711/SB/22.11.
2005 

ADMINISTRAT
OR 
 
Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

ROSPA0035 Domogled-Valea 
Cernei (partea 
care se 
suprapune cu 
geoparcul şi cu 
ROSCI0198) 

2.439. Pădurea Gorganu 

2.606. Pădurea 
Drăghiceanu 
Comuna Obârşia 
Cloşani 

2.620. Cornetul Băii şi 
Valea Mănăstirii 

2.613. Complexul carstic 
de la Ponoarele 

2.600. Pădurea de liliac 
Ponoarele 

2.617. Cornetul Piatra 
Încălecată 

2.616. Cornetul Babelor 
şi Cerboaniei 

2.615. Cheile Coşuştei 

2.619. Cornetul Bălţii 

2.618. Cheile Topolniţei 
şi Peştera 
Topolniţei 

2.604. Pădurea Borovăţ 

2.596. Izvorul şi 
stâncăriile de la 
Câmana 

2.614. Pereţii calcaroşi 
de la Izvoarele 
Coşuştei 

2.601. Tufărişurile 
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mediteraneene 
de la Isverna 

IV.37. Peştera Izverna 

4-SV Gorj, Dolj, 
Mehedinţi 

ROSCI0045 Coridorul Jiului ROSPA0023 Confluenţa Jiu-
Dunăre 

12/30.03.2011 ADMINISTRATOR 
 
Consiliul 
Judeţean Dolj 

ROSPA0135 Nisipurile de la 
Dăbuleni 

ROSPA0010 Bistreţ 

2.667. Casa Pădurii din 
Pădurea Potelu 

2.391. Locul Fosilifer 
Drănic 

2.448. Locul Fosilifer 
Gârbovu 

IV.33. Zăval 

Sursa: Ministerul Mediului şi Pădurilor, 2012 

În ceea ce priveşte existenţa altor arii naturale protejate de interes naţional, la nivelul 
judeţului Mehedinţi se regăsesc următoarele (Tabel nr. 14 - Situri Natura 2000, arii protejate de 
interes naţional, judeţul Mehedinţi): 

Tabel nr. 14 - Situri Natura 2000, arii protejate de interes naţional, judeţul Mehedinţi 
Regiune pe 
care se intinde 
aria naturală 
protejată 

Judeţ pe care 
se intinde aria 
naturală 
protejată 

Codul ariei 
naturale 
protejate 
atribuită în 
custodie 

Denumirea 
ariei 

Cod arii 
naturale 
protejate care 
se suprapun 

Denumire arii 
naturale 
protejate care se 
suprapun 

Nr. Convenţie sau Nr. 
Contract Administrare 
/ Data încheierii 

Custode/ 
Administrator 

4-SV Mehedinţi ROSPA0011 Blahniţa ROSCI0173 Pădurea 
Stârmina 

75/25.02.2010 WWF Programul 
Dunăre-Carpaţi şi  
Societatea 
Ornitologică 
Română 

2.605. Pădurea 
Bunget, 
comuna Burila 
Mare 

2.612. Pădurea 
Stârmina, com 
Hirnova 

Sursa: Ministerul Mediului şi Pădurilor, 2012 

Dispunerea ariilor naturale protejate antemenţionate din judeţul Mehedinţi este reliefată la 
nivelul Figurii nr. 39. 

Fig. nr. 40 – Dispunerea arealelor naturale protejate - județul Mehedinţi 
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Sursa: http://romanialivewebcam.blogspot.ro 

 
Judeţul VÂLCEA 

La nivelul judeţului Vâlcea, în prezent, în conformitate cu Legea nr. 5/2000 şi HG 
2.151/2004 sunt constituite un număr de 33 de arii naturale protejate. Cele două parcuri 
naţionale în suprafaţă de 21.286 ha, regăsite exclusiv pe teritoriul judeţulu Vâlcea, sunt: Parcul 
Naţional Cozia (17.100 ha); Parcul Naţional Buila-Vânturariţa (4.186 ha). Pe langă acestea, pe 
teritoriul judeţului Vâlcea, prin extinderea ariilor judeţelor vecine, regăsim următoarele parcuri 
naturale naţionale: Munţii Făgăraş, Frumoasa şi Parâng. Ariile naturale protejate adăpostesc şi 
protejează un număr important de animale sălbatice (ursul brun, lupul, râsul, pisica salbatică 
sau rare cum sunt capra neagră, cocoşul de munte, corbul etc.) şi flora spontană: plante alpine, 
subalpine (lâna caprelor, firuta, afinul), plante termofile (scumpia, pesma, rototelele Coziei) şi 
plante rare cu regim ecologic critic (iedera albă, floarea de colţ, laleaua pestriţă). 
În continuare sunt prezentate principalele informaţii referitoare la parcurile naturale naţionale 
regăsite pe teritoriul judeţului Vâlcea (Tabel nr. 15 Parcuri Naţionale, Naturale, situri Natura 
2000 – judeţul Vâlcea): 

 

Tabel nr. 15 Parcuri Naţionale, Naturale, situri Natura 2000 – judeţul Vâlcea 
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Regiune pe 
care se întinde 
aria naturală 

protejată 

Judeţ pe care 
se întinde aria 

naturală 
protejată 

Codul ariei 
naturale 
protejate 

atribuită în 
custodie 

Denumirea 
ariei 

Cod arii 
naturale 

protejate care 
se suprapun 

Denumire arii 
naturale 

protejate care se 
suprapun 

Nr. Convenţie, Nr. 
Contract Administrare 

/ Data încheierii 

Custode/ 
Administrator 

4-SV Vâlcea L Parcul 
Naţional Cozia 

ROSCI0046 Cozia 738/MMGA/22.05.200
4 

Administrator 
 
RNP-Romsilva 
Administraţia 
Parcului Naţional 
Cozia 

ROSPA0025 Cozia - Buila - 
Vânturariţa 
(toată partea 
care se 
suprapune şi care 
este mărginită de 
Parcul naţional 
Cozia) 

2.798. Pădurea Călineşti 
- Brezoi 

4-SV Vâlcea II.1. Parcul 
Naţional Buila-
Vânturariţa 

ROSCI0015 Buila - 
Vânturariţa 

102710/SB/22.11.2005 Administrator 
 
RNP-Romsilva 
Administraţia 
Parcului Naţional 
Buila-Vânturariţa 

ROSPA0025 Cozia - Buila - 
Vânturariţa 
(toată partea 
care se 
suprapune cu 
Parcul Naţional 
Buila-
Vânturariţa) 

2.792. Peştera 
Arnăuţilor 

2.804. Muntele Stogu 

2.785. Peştera Liliecilor 

2.789. Peştera Valea 
Bistriţa 

2.808. Pădurea Valea 
Cheii 

2.786. Peştera 
Munteanu-
Murgoci 

2.783. Peştera Caprelor 

2.790. Peştera cu Lac 

2.787. Peştera  
Pagodelor 

2.793. Peştera Clopot 

2.791. Peştera cu Perle 

2.788. Pestera  Rac 

7-C, 4-SV, 5-V Sibiu, Alba, 
Vâlcea, 
Hunedoara 

ROSCI0085 Frumoasa ROSPA0043 Frumoasa 04/01.03.2010 Administrator 
 
Consiliul 
Judeţean Alba 

2.699. Şuvara Saşilor 

2.806. Rezervaţia 
Sterpu-Dealul 
Negru 

2.794. Jnepenişul 
Stricatul 

2.707. Parcul  Natural 
Cindrel 

2.705. Iezerele 
Cindrelului 

2.46. Luncile Prigoanei 

2.18. Iezerul Surianu 

C, SE, SV Argeş, Braşov, 
Sibiu, Vâlcea 

ROSCI0122 Munţii Făgăraş ROSPA0098 Piemontul 
Făgăraş 

7/25.06.2010 Administrator 
 
Ocolul Silvic 
Răşinari RA şi 
Ocolul Silvic 
Izvorul Florii 

ROSCI0112 Mlaca Tătarilor 

ROSCI0352 Perşani 

2.125. Valea Vâlsanului 
(suprafaţa care 
se suprapune 
peste 
ROSCI0122-
Munţii Făgăraş) 

2.105. Golul Alpin 
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Moldoveanu-
Capra 

2.106. Peştera de la 
Piscul Negru 

2.113. Lacul Iezer 

2.114. Lacul Zârna 

2.115. Lacul 
Jgheburoasa 

2.116. Lacul Hârtop 1 

2.117. Lacul Hârtop 2 

2.118. Lacul Hârtop 5 

2.119. Lacul Mănăstirii 

2.120. Lacul Valea Rea 

2.121. Lacul Buda 

2.122. Lacurile Izvorul-
Muşeteică 

2.123. Lacul Scărişoara 
Galbenă 

2.701. Valea Bâlii 

2.709. Golul alpin al 
munţilor Făgăraş 

2.124. Lacul Galbena 4 

2.784. Avenul Piciorul 
Boului 

IV.2. Golul Alpin Valea 
Rea-Zârna 

4-SV Vâlcea, 
Hunedoara,  
Gorj 

ROSCI0188 Parâng 2.799. Căldarea 
Gâlcescu 

10/29.03.2011 Administrator 
 
Fundaţia Guard 
Forest 

2.528. Cheile Jieţului 

2.803. Iezerul Latoriţa 

2.498. Piatra Crinului 

2.800. Rezervaţia Miru-
Bora 

Sursa: Ministerul Mediului şi Pădurilor, 2012 

Referitor la ariile protejate de interes naţional/rezervaţiile naturale existente pe raza 
judeţului Vâlcea, informaţiile aferente acestora sunt expuse în tabelul de mai jos (Tabel nr. 16 - 
Situri Natura 2000, arii protejate de interes naţional, judeţul Vâlcea):  

Tabel nr. 16 - Situri Natura 2000, arii protejate de interes naţional, judeţul Vâlcea 
Regiune pe 

care se 
întinde aria 

naturală 
protejată 

Judeţ pe care 
se întinde aria 

naturală 
protejată 

Codul ariei 
naturale 
protejate 

atribuită în 
custodie 

Denumirea ariei / Cod arii naturale 
protejate care se suprapun / 

Denumire arii naturale protejate care 
se suprapun 

Nr. Convenţie sau Nr. 
Contract 

Administrare / Data 
încheierii 

Custode/ Administrator 

4-SV Vâlcea 2.802. Rezervaţia Rădiţa - Mânzu 128/09.03.2010 Asociaţia Natura Montaniardul 
Călăuză 

4-SV Vâlcea ROSCI0239 Târnovu Mare 
- Latoriţa 

2.805. Pădurea 
Latoriţa 

218/30.03.2011 Asociatia pentru un mediu 
intotdeauna curat 

4-SV Vâlcea B.3. Muzeul Trovanţilor 300/08.12.2011 Asociatia Kogayon 

Sursa: Ministerul Mediului şi Pădurilor, 2012 

 
Dispunerea arealor naturale protejate antemenţionate din judeţul Vâlcea este reliefată la 

nivelul Figurii nr. 40. 
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Fig. nr. 41 – Dispunerea arealelor naturale protejate - județul Vâlcea   
 

  
Sursa: http://romanialivewebcam.blogspot.ro 

 

1.4.2. REZERVAŢII ALE BIOSFEREI 

Rezervațiile biosferei sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi 
conservarea unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice. Rezervaţiile 
biosferei se întind pe suprafeţe mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau 
acvatice, lacuri şi cursuri de apă, zone umede cu comunităţi biocenotice floristice şi faunistice 
unice, cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradiţională a teritoriului, 
ecosisteme modificate sub influenţa omului şi care pot fi readuse la starea naturală, comunităţi 
umane a căror existenţă este bazată pe valorificarea resurselor naturale și pe principiul 
dezvoltării durabile şi armonioase. 

Pe teritoriul României sunt identificate 3 astfel de rezervaţii ale biosferei: Delta Dunării, 
Munţii Rodnei şi Munţii Retezat. Dintre acestea, singura astfel de rezervaţie regăsită pe 
teritoriul regiunii Sud-Vest Oltenia (judeţul Gorj) este rezervaţia biosferei Munţii Retezat (Figura 
nr. 41). 
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Fig. nr. 42 – Dispunerea rezervațiilor biosferei – România 
 

 
Sursa: http://www.profudegeogra.eu/lista-arii-protejate-din-romania 

 
Retezatul este cel mai complex şi mai grandios masiv montan din toate sectoarele 

geografice ale Carpaţilor româneşti. Originalitatea sa constă în existenţa unor spectaculoase 
creste alpine care depăşesc 2000 de m înălţime şi un relief sculptural, în care s-au imprimat 
urmele a două mari glaciaţii (Riss şi Würm), făcându-se remarcată existenţa unei puternice 
modelări climatice, sub formă de trepte (Platforma de eroziune alpină Borăscu, Râul Şes, 
Gornoviţa). 

Parcul Naţional Retezat s-a înfiinţat în anul 1935 la iniţiativa profesorului Alexandru Borza, 
fondatorul Grădiii Botanice din Cluj-Napoca şi Emil Racoviţă. În prezent parcul are statut de arie 
naturală protejată de interes naţional şi internaţional, fiind recunoscut ca Rezervaţie a Biosferei 
din anul 1979. Prin constituirea Parcului Naţional Retezat se urmăreşte protecţia şi conservarea 
unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente 
naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, 
geologic, paleontologic, speologic, pedologic şi peisagistic. 

Parcul Naţional Retezat, rezervaţie a biosferei, se află în partea de vest a Carpaţilor 
Meridionali, cuprinzând o suprafaţă de 38.138 ha din Masivul Retezat-Godeanu. 

În interiorul său există douăzeci de vârfuri de peste 2000 m şi peste 80 de lacuri glaciare, 
între care Lacul Bucura, care este cel mai mare lac glaciar din ţară. Parcul este renumit pentru 
diversitatea floristică şi faunistică, adăpostind aproape 1.190 specii de plante superioare, 90 
taxoni endemici, 130 de plante rare sau vulnerabile, 50 specii mamifere, 168 specii de păsări, 9 
specii de reptile, 5 specii amfibieni. 

În rezervaţie se întâlnesc plante ocrotite de lege: garofiţa, floarea-de-colţ, smirdarul, 
ghinţura galbenă, zâmbrul etc. 

Printre animalele ce au ca habitat natural arealul protejat se numără capra neagră, ursul, 
râsul, cerbul, căpriorii, mistreţul etc. Printre păsările ce au ca habitat natural arealul protejat se 
numără cocoşul-de-munte, ciocănitoarea neagră etc. 

http://www.profudegeogra.eu/lista-arii-protejate-din-romania
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Începând din anul 1999, Parcul Naţional Retezat are administraţie proprie. Din luna 
septembrie 2004 Parcul Naţional Retezat a devenit membru al fundaţiei PAN Parks, iar din anul 
2007 este protejat ca propunere de sit pentru reţeaua ecologică europeană Natura 2000, în 
vederea conservării habitatelor naturale şi a speciilor de plante şi animale sălbatice de interes 
comunitar. 
 

 

1.4.3. PEISAJE NATURALE ŞI MONUMENTE ALE NATURII 

Monumentele naturii conţin unul sau mai multe elemente naturale care au valoare unică, 
datorită rarităţii sau reprezentativităţii, calităţii estetice sau semnificaţiei culturale. 

Pentru a include o arie protejată în această categorie, trebuie să se ţină seama de prezenţa 
unor aspecte, ca: formaţiuni geologice; situri naturale unice; specii animale sau vegetale 
periclitate sau ameninţate cu dispariţia. 

Monumentele naturii nu ocupă o întindere mare şi nu conţin o diversitate de elemente sau 
ecosisteme reprezentative care să justifice includerea lor în categoria de parc naţional; ele se 
bucură de un rol deosebit pentru educaţia ecologică a populaţiei și prezintă un real interes 
recreativ şi turistic.  

Gestionarea lor trebuie să aparţină sau să fie administrate de organisme de drept public, 
organizaţii sau societăţi care pot garanta protecţia lor pe termen lung. 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, conform datelor existente în anul 2012, sunt 
identificate 125 de monumente ale naturii (Figura nr. 42). 

 

Fig. nr. 43 – Distribuţia teritorială a monumentelor naturii la nivelul regiunii  
Sud-Vest Oltenia 

 

Judeţul DOLJ 

La nivelul judeţului Dolj se regăsesc o serie de monumente ale naturii protejate prin lege, ce 
conferă peisagisticii teritoriului un aspect unic, peisajele naturale existente având o unicitate 
incomparabilă. Monumente ale naturii din judeţul Dolj sunt (Tabel nr. 17): 

Tabel nr. 17 – Monumente ale naturii – judeţul Dolj 

Nr. crt. Denumire Localizare Tip Suprafaţa 
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(ha) 

1 Poiana Bujorului din pădurea Pleniţa Pleniţa Botanică 50 

2 Valea Rea Radovan Botanică 20 

3 Dunele Dăbuleni (“La Cetate”) Dăbuleni Botanică 8 

4 Pajiştea halofilă Gighera Gighera Botanică 4 

5 Pajiştea Cetate din Lunca Dunării Lunca Dunării Botanică 6 

6 Pajiştea Gogoşu-Ştefănel Gogoşu Botanică 10 

7 Locul fosilifer Bucovăţ Bucovăţ Paleontologică 4 

8 Locul fosilifer Dranic Dranic Paleontologică 6 

9 Ciuperceni-Desa Ciuperceni-Desa Mixtă 200 

10 Lacul Adunaţii de Geormane Bratovoeşti Acvatică 102 

11 Complexul lacustru Preajba-Făcăi 
Craiova, 
 Malu Mare 

Acvatică 28 

12 Balta Cilieni   Băileşti Acvatică 47 

13 Lacul Ionele Urzicuţa Acvatică 3,2 

14 Balta Neagră Desa Acvatică 1,2 

15 Balta Lată Desa Acvatică 28 

16 
Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de 
Fântânele 

Teslui 
Acvatică 8000 

17 Râul Balasan amonte de Băileşti Fântânele Acvatică 3600 

18 Lacul Caraula Caraula Acvatică 28 

19 Zăval 
Zăval Rezervaţie 

naturală 
351,3 

20 Pădurea din Lunca Jiului Bratovoieşti Forestier 300 

21 Pădurea de gârniţă Lumaşu Coşoveni Forestier 220 

22 Pădurea de salcâm tardiflor Malu Mare Forestier 110 

23 
Pădurea de arborete de stejar brumăriu 
Braniştea  

Bistreţ 
Forestier 200 

24 
Pădurea de cereto-gârniţete cu stejar 
brumăriu 

Izvoare 
Forestier 100 

25 Pădurea Tufa Bârzei  Valea Stanciului Forestier 160 

26 Pădurea Rebegi Valea Stanciului Forestier 180 

27 Pădurea “Valea Stanciului”  Fărcaşu – Melineşti Forestier 40 

28 Pădurea de cer şi gârniţă Ştiubei Vela Forestier 150 

29 Pădurea ‘’Galbenă ‘’ Ştefanel Gogoşu Forestier 60 

30 Pădurea “Ciurumela” Tunari  Piscu Vechi Forestier 80 

31 Pădurea "Nisipeni"  Ciuperceni Forestier 150 

32 
Pădurea de salcâm cu rezerve de stejar 
‘’Nisipuri ‘’ 

Băileşti 
Forestier 50 

33 Pădurea “Cioace” Desa Forestier 210 

34 Pădurea de arboreta de cereto-gârniţete  Pleniţa-Verbiţa Forestier 15 

35 Pădurea cu arboreta de stejar şi frasin Radovan Forestier 250 

36 Pădurea Başcov Calafat Forestier 40 

37 Pădurea Bucovăţ Leamna Forestier 150 

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 2012 
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Judeţul GORJ 

La frumuseţile peisagistice din judeţul Gorj contribuie poziţionarea geografică în 
vecinătatea masivelor muntoase Parîng, Godeanu şi Cernei. Numeroase peşteri şi chei, păduri 
cu rarităţi şi plante endemice, sunt locuri în care turiştii revin, atraşi de frumuseţea specificului 
local. Datorită interesului lor ştiinţific, unele obiective naturale au fost declarate monumente 
ale naturii. 

Valea Cernei se întinde de-a lungul unui culoar tectonic, străbătând munţii Godeanu şi 
Mehedinţi, la o altitudine  cuprinsă între 500 şi 700 de metri. Se remarcă prin importante 
formaţiuni carstice, dintre care se reţin: Culmea Geanturilor Cernei, sectorul Ciucevelor, Cheile 
Corcoavei, Muntele Piatra Cloşanilor. 

Cheile Corcoavei, situate la circa 40 de kilometri amonte de Băile Herculane, sunt tăiate 
într-un mic masiv de calcare situat pe  albia Cernei. Deşi se întind pe  o lungime de doar 200 de 
metri, ineditul Cheilor Corcoavei este dat de multitudinea de forme pe care le cuprind.  

Cheile Sohodolului, formate de râul cu acelaşi nume, se întind pe circa 10 kilometri, fiind 
unice prin tunelele săpate de apă în pereţii stâncilor, precum şi prin curioasa formă carstică 
rămasă suspendată, „Inelul”. 

Cheile Olteţului, impresionante prin sălbăticia şi îngustimea lor, sunt considerate printre 
cele mai pitoreşti din ţară. Pe malul stâng al râului, la intrarea în chei, se află Peştera Polovragi, 
situată la 670 de metri şi la 20 metri diferenţă faţă de apele râului.  

Numeroasele peşteri din judeţul Gorj au fost declarate fie rezervaţii speologice, fie 
ştiinţifice, fie monumente ale naturii. Astfel, Peştera Cioaca cu Brebenei este ocrotită pentru 
cristalele de calcită pură vermiforme şi transparente. O rezervaţie speologică de 10,2 hectare 
se găseşte în comuna Padeş. Faima de cea mai frumoasă peşteră din ţară este atribuita Peşterii 
de la Cloşani, declarată rezervaţie ştiinţifică, unde s-a amenajat şi singurul laborator speologic 
subteran din ţară. În marginea sudică a Carpaţilor Meridionali se află Peştera Muierii (18,75 
hectare), conţinând un adevărat cimitir de oase ale ursului de cavernă, precum şi importante 
orizonturi de culturi paleolitice. 

Numeroase sunt şi rezervaţiile forestiere sau mixte, în majoritate păduri bătrâne, cum sunt: 
PădureaTismana-Pocruia (1251,9 ha.) şi Dumbrava Tismanei, Pădurile Răchiţeaua (1200 ha.) şi 
Chiţu-Bratcu (1319 ha.), precum şi pădurea Botorogi, de lângă Tg-Jiu. 

Cele mai importante monumente ale naturii din judeţul Gorj sunt (Tabel nr. 18): 

Tabel nr. 18 – Monumente ale naturii – judeţul Gorj 

Nr. 
crt. 

Denumire Localizare Tip Suprafaţă 
(ha) 

1 Dealul Gornăcelu  Satul Gornăcel mixt 1 

2 Izbucul Jaleşului  Comuna Runcu geologic 20 

3 Izvoarele Izvernei  Satul Isvarna mixt 500 

4 Izvoarele minerale Săcelu   Comuna Săcelu mixt 1 

5 Peştera Martel  Comuna Padeş speologic 2 

6 Peştera Muierilor  Comuna Baia de Fier speologic 19 

7 Peştera Iedului  Comuna Baia de Fier speologic 1 

8 Peştera Lazului  Comuna Padeş speologic 2 

9 Peştera Gura Plaiului  Satul Topeşti speologic 10 

10 Piatra Andreaua  Satul Sohodol geologic şi peisagistic 1 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Gorn%C4%83cel,_Gorj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Izbucul_Jale%C8%99ului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Runcu,_Gorj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Izvoarele_Izvernei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Isvarna,_Gorj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Izvoarele_minerale_S%C4%83celu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83celu,_Gorj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_Martel
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pade%C8%99,_Gorj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_Muierilor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Baia_de_Fier,_Gorj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_Iedului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Baia_de_Fier,_Gorj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_Lazului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pade%C8%99,_Gorj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera_Gura_Plaiului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tope%C8%99ti,_Gorj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra_Andreaua
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sohodol,_Gorj
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11 Piatra Buha  Comuna Săcelu geologic şi peisagistic 1 

12 Piatra Biserica Dracilor  Satul Blahniţa de Sus speologic 1 

13 Stâncile Rafailă  Oraşul Bumbeşti-Jiu geologic şi peisagistic 1 

14 Sfinxul Lainicilor  Oraşul Bumbeşti-Jiu geologic şi peisagistic 1 

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 2012 

 

Judeţul MEHEDINŢI 

Potenţialul judeţului Mehedinţi în ceea ce priveşte dezvoltarea sa utilizând oportunităţile 
turistice asigurate de existenţa unei multitudini de monumente ale naturii, peisaje naturale și 
arii naturale protejate este unul nelimitat. 

Pe raza judeţului se regăsesc umătoarele monumente ale naturii (Tabel nr. 19): 
 

Tabel nr. 19 – Monumente ale naturii – judeţul Mehedinţi 

Nr. 
crt. 

Denumire 
Localizare 

Tip arie 
Suprafaţa 

(ha) 

1 Cazanele Mari şi Cazanele Mici  Dubova mixt 215 

2 Cheile Coşuştei  Balta geologic şi peisagistic 50 

3 Complexul carstic de la Ponoarele Ponoarele geologic şi peisagistic 100 

4 Cornetul Babelor şi Cerboanei Balta mixt 40 

5 Cornetul Piatra Încălecată Isverna mixt 12 

6 Cornetul Bălţii Balta mixt 30 

7 Cornetul şi Peştera Topolniţei Cireşu mixt 60 

8 Cornetul Văii şi Valea Mănăstirii Baia de Aramă mixt 40 

9 Cracul Crucii Gura Văii botanic 2 

10 Cracul Găioara Dudaşu Schelei botanic 5 

11 Dealul Duhovnei Iloviţa forestier 50 

12 Dealul Vărănic Brezniţa-Ocol mixt 350 

13 Faţa Virului 
Drobeta-Turnu 
Severin 

botanic 6 

14 Izvorul şi stâncăriile de la Câmana Podeni mixt 25 

15 Locul fosilifer Bahna Iloviţa paleontologic 10 

16 Locul fosilifer Malovăţ Malovăţ paleontologic 6 

17 Locul fosilifer Şviniţa Şviniţa paleontologic 95 

18 Locul fosilifer Pietrele Roşii Husnicioara paleontologic 1 

19 Pădurea Borovăţ Bâlvăneşti forestier 30 

20 Pădurea Bunget Burila Mare forestier 18,20 

21 Pădurea Drăghiceanu Obârşia-Cloşani forestier 60 

22 Pădurea Stârmina Hinova forestier 103,30 

23 Pădurea de liliac Ponoarele Ponoarele forestier şi floristic 20 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra_Buha
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83celu,_Gorj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Piatra_Biserica_Dracilor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Blahni%C8%9Ba_de_Sus,_Gorj
http://ro.wikipedia.org/wiki/St%C3%A2ncile_Rafail%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bumbe%C8%99ti-Jiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sfinxul_Lainicilor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bumbe%C8%99ti-Jiu
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24 
Pereţii calcaroşi de la Izvoarele 
Coşuştei 

Balta geologic şi peisagistic 60 

25 Peştera Epuran Jupâneşti speologic 1 

26 Rezervaţia Gura Văii - Vârciorova Gura Văii floristic 305 

27 
Tufărişurile mediteraneene de la 
Isverna 

Isverna forestier şi floristic 10 

28 
Tufărişurile meditaraneene 
Cornetu 

Obârşia-Cloşani mixt 60 

29 Vârful lui Stan Isverna geologic şi peisagistic 120 

30 Valea Oglănicului Brezniţa-Ocol mixt 150 

31 Valea Ţesna Balta mixt 160 

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 2012 

 
Judeţul OLT 

Judeţul Olt cuprinde valea inferioară a Oltului şi teraselor sale şi este format din câmpii şi 
dealuri nu prea înalte. Precum monumente ale naturii existente pe teritoriul acestuia 
enumerăm (Tabel nr. 20): 

Tabel nr. 20 – Monumente ale naturii – judeţul Olt 

Nr. 
crt. 

Denumire Localizare Tip Suprafaţă 
(ha) 

1 Casa Pădurii din Pădurea 
Potelu 

Ianca forestier 1,50 

2 Iris - Malu Roşu Mărunţei floristic şi faunistic 1.380 

3 Lacul Izbiceni Izbiceni avifaunistic 1.095 

4 Lacul Strejeşti Strejeşti avifaunistic 2.378 

5 
Pădurea Braniştea Catârilor 

Obârşia,  
Ştefan cel Mare 

forestier 301,30 

6 Pădurea Călugărească Crăciunei forestier 40 

7 
Pădurea Reşca 

Dobrosloveni,  
Fărcaşele 

forestier 50 

8 Pădurea Seaca - Optăşani Optăşani forestier 135 

9 Pădurea Topana Topana forestier 120 

10 Rezervaţia de bujori a 
Academiei din Stoicăneşti 

Stoicăneşti floristic 54,90 

11 Rezervaţia de arborete de 
gârniţă 

Poboru forestier 121 

12 

Valea Olteţului 

Fălcoiu, Dobrun,  
Pârşcoveni, 
Bârza, Voineasa,  
Şopârliţa 

mixt 900 

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 2012 
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Judeţul VÂLCEA 

Judeţul se bucură de o geografie variată, de la dealuri şi munţi la văi.  
Aproape jumătate din teritoriul său este acoperit de păduri de stejar, fag, conifere sau altă 

vegetaţie forestieră. În partea nordică, munţii reprezintă peisajul dominant, cu înălţimi de peste 
2,200 metri. 

Judeţul Vâlcea ascunde numeroase resurse minerale, inclusiv petrol, gaze naturale, sare, 
precum şi ape minerale recunoscute pentru proprietăţile lor curative. 

Potenţialul de dezvoltare turistică al judeţului Vâlcea este practic nelimitat considerând 
multitudinea de monumente ale naturii, peisaje pitoreşti şi obiective turistice regăsite pe tot 
teritoriul judeţului. Printre monumnetele sale naturale amintim (Tabel nr. 21): 

 
Tabel nr. 21 – Monumente ale naturii – judeţul Vâlcea 

Nr. 
crt. 

Denumire 
Localizare 

Tip arie 
Suprafaţa 

(ha) 

1 Avenul Piciorul Boului Câineni speologic 0,10 

2 Căldarea Gâlcescu Voineasa mixt 200 

3 Iezerul Latoriţa Malaia mixt 10 

4 Jnepenişul Stricatul Voineasa mixt 15 

5 Lacul Strejeşti Tighina avifaunistic 2.378 

6 Mlaştina Mosoroasa Mosoroasa botanic 1,40 

7 Muntele Stogu Băile Olăneşti mixt 10 

8 Pădurea Silea Fumureni mixt 25 

9 Pădurea Călineşti - Brezoi Brezoi mixt 200 

10 Pădurea Latoriţa Malaia mixt 7,10 

11 Pădurea Tisa Mare Lungeşti mixt 50 

12 Pădurea Valea Cheii Băile Olăneşti mixt 1,50 

13 Peştera Arnăuţilor Băile Olăneşti speologic 0,40 

14 Peştera Caprelor Băile Olăneşti speologic 0,50 

15 Peştera Clopot Băile Olăneşti speologic 0,10 

16 Peştera cu Lac Băile Olăneşti speologic 0,10 

17 Peştera cu Perle Băile Olăneşti speologic 0,50 

18 Peştera Munteanu - Murgoci Băile Olăneşti speologic 1 

19 Peştera Liliecilor Costeşti speologic 1 

20 Peştera Pagodelor Băile Olăneşti speologic 0,30 

21 Peştera Rac Băile Olăneşti speologic 0,20 

22 Peştera Valea Bistriţa Băile Olăneşti speologic 0,25 

23 Piramidele de la Slătioara Slătioara, Stroieşti geologic 10,50 

24 Piramidele din Valea Stăncioiului Râmnicu Vâlcea geologic 12 

25 
Rezervaţia naturală Muzeul 
Trovanţilor[4] 

Costeşti geologic 1,10 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Trovan%C8%9Bilor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Trovan%C8%9Bilor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_rezerva%C8%9Biilor_naturale_din_jude%C8%9Bul_V%C3%A2lcea#cite_note-3
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26 Rezervaţia Cristeşti Voineasa mixt 3 

27 Rezervaţia Sterpu-Dealul Negru Voineasa mixt 5 

28 Rezervaţia Miru-Bora Voineasa mixt 25 

29 Rezervaţia Rădiţa - Mânzu Băile Olăneşti mixt 10 

30 Rezervaţia paleontologică Goleşti Goleşti paleontologic 10 

31 Rezervaţia Ocnele Mari Ocnele Mari mixt 15 

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 2012 

 

1.4.4. ARII PROTEJATE ŞI AVIFAUNISTICE 

Ariile de protecţie specială avifaunistică (prescurtate SPA) sunt arii naturale protejate de 
interes comunitar (situri Natura 2000) desemnate pentru protecţia speciilor de păsări sălbatice 
de interes comunitar, ce au drept scop conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, 
readucerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice, 
conform Directivei Păsări (Directiva Consiliului Europei 79/409EEC privind conservarea păsărilor 
sălbatice). 

 
Judeţul DOLJ 

Pe teritoriul judeţului Dolj au fost decretate următoarele arii speciale de protecţie 
avifaunistică (denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat situl şi 
suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit): 
 Bistreţ: Bistreţ (6%), Cârna (14%), Goicea (<1%) 
 Calafat – Ciuperceni – Dunăre: Calafat (34%), Ciupercenii Noi (59%), Desa (84%), Ghidici 

(36%), Piscu Vechi (67%), Poiana Mare (38%), Rast (<1%) 
 Confluenţa Jiu – Dunăre: Bechet (28%), Bratovoeşti (23%), Calopăr (16%), Călăraşi (4%), 

Dobreşti (12%), Drănic (13%), Ghindeni (4%), Gighera (26%), Gângiova (28%), Malu Mare (5%), 
Mârşani (2%), Ostroveni (63%), Podari (3%), Rojişte (1%), Sadova (12%), Segarcea (<1%), Teasc 
(15%), Valea Stanciului (6%), Ţuglui (10%) 
 Maglavit: Calafat (5%), Cetate (11%), Maglavit (21%) 
 Nisipurile de la Dăbuleni - Călăraşi (8%), Dăbuleni (15%) 

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 2012 
 

Judeţul GORJ 

Pe teritoriul judeţului Gorj au fost decretate următoarele arii speciale de protecţie 
avifaunistică (denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat situl şi 
suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit): 

 Munţii Retezat: Padeş (<1%), Tismana (2%) 
 Domogled – Valea Cernei: Padeş (72%), Tismana (10%) 

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 2012 

Judeţul MEHEDINŢI 

Pe teritoriul judeţului Mehedinţi au fost decretate următoarele arii speciale de protecţie 
avifaunistică (denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat situl şi 
suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit): 
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 Gruia – Gârla Mare: Gruia (5%), Gârla Mare (10%), Pristol (<1%), Vrata (37%) 
 Munţii Almăjului – Locvei: Brezniţa-Ocol (22%), Drobeta-Turnu Severin (42%), Dubova 

(89%), Eşelniţa (55%), Iloviţa (65%), Izvoru Bârzii (<1%), Orşova (80%), Sviniţa (86%) 
 Blahniţa: Burila Mare (94%), Devesel (87%), Gogoşu (94%), Gruia (28%), Hinova (55%), 

Jiana (51%), Pătulele (1%), Rogova (3%), Vânjuleţ (7%) 
 Cursul Dunării—Baziaş—Porţile de Fier: Drobeta-Turnu Severin (9%), Dubova (4%), 

Eşelniţa (3%), Iloviţa (<1%), Orşova (19%), Sviniţa (11%) 
 Domogled—Valea Cernei: Baia de Aramă (3%), Balta (22%), Cireşu (<1%), Isverna (33%), 

Obârşia-Cloşani (72%), Podeni (8%) 
Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 2012 

 

 

Judeţul OLT 

Pe teritoriul judeţului Olt au fost decretate următoarele arii speciale de protecţie 
avifaunistică (denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat situl şi 
suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit): 

 Valea Oltului Inferior: Brâncoveni (23%), Băbiciu (20%), Cilieni (14%), Coteana (7%), 
Curtişoara (30%), Dobrosloveni (19%), Dobroteasa (10%), Drăgăneşti-Olt (14%), Dăneasa (48%), 
Fălcoiu (56%), Fărcaşele (50%), Gostavăţu (15%), Grădinari (12%), Găneasa (2%), Ipoteşti (26%), 
Izbiceni (21%), Milcov (38%), Mărunţei (21%), Osica de Sus (26%), Piatra-Olt (6%), Pleşoiu 
(12%), Radomireşti (<1%), Rusăneşti (16%), Scărişoara (21%), Slatina (2%), Slătioara (25%), 
Sprâncenata (52%), Stoeneşti (20%), Strejeşti (5%), Teslui (28%), Tia Mare (31%), Verguleasa 
(20%), Vultureşti (21%). 

 Nisipurile de la Dăbuleni: Grojdibodu (39%), Gura Padinii (15%), Ianca (44%) 
 Pădurea Radomir: Drăghiceni (14%) 
 Confluenţa Olt—Dunăre: Corabia (18%), Giuvărăşti (78%), Gârcov (35%), Izbiceni (7%), 

Orlea (7%) 
Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 2012 

Judeţul VÂLCEA 

Pe teritoriul judeţului Vâlcea au fost decretate următoarele arii speciale de protecţie 
avifaunistică (denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat situl şi 
suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit): 

 Cozia—Buila—Vânturariţa: Berislăveşti (14%), Brezoi (31%), Băile Olăneşti (11%), 
Bărbăteşti (15%), Costeşti (20%), Călimăneşti (46%), Muereasca (<1%), Perişani (11%), Racoviţa 
(23%), Sălătrucel (31%) 

 Frumoasa: Brezoi (5%), Câineni (5%), Malaia (4%), Voineasa (48%) 
 Valea Oltului Inferior: Budeşti (13%), Băbeni (29%), Drăgoeşti (20%), Drăgăşani (11%), 

Galicea (22%), Ioneşti (34%), Mihăeşti (2%), Olanu (14%), Orleşti (16%), Prundeni (13%), 
Râmnicu Vâlcea (6%), Voiceşti (35%) 

Pe teritoriul judeţului Vâlcea este localizată o importantă arie de protecţie avifaunistică pe 
o suprafaţă de 2378 ha şi anume Lacul Strejesti – comuna Strejeşti. 

Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, 2012 
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1.5 Patrimoniul construit protejat: monumente istorice 

Patrimoniul construit al României este reprezentat nu numai de obiecte separate – edificii 
sau monumente – ci şi de o rețea din care acestea fac parte: clădiri, ansambluri,  centre istorice 
cu străzi, pieţe şi parcuri, vestigii arheologice, vecinătăţi caracteristice. Fiecare dintre aceste 
elemente, ca de altfel întregul în sine, cuprinde valori cultural-istorice, etnografice, artistice, 
religioase şi reprezintă un cadru personalizat de culturile umane care l-au locuit, oferind un 
suport de calitate pentru dezvoltarea societăţii. 

Fără a fi pe deplin cunoscut şi înţeles – dar folosit în mod continuu – patrimoniul este, pe 
multe planuri, benefic pentru societate. Din păcate însă, valori de patrimoniu se pierd 
irecuperabil în ultima vreme, din ce în ce mai accelerat. Patrimoniul construit şi natural este 
pus în pericol nu numai de factori naturali (fenomene atmosferice, inundaţii, seisme), dar şi de 
surse de nocivităţi, incendii, agresiuni, distrugeri provocate de oameni. 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, conform datelor oficiale publicate în anul 2010, se 
regăsesc 3.317 monumente istorice şi de artă (Figura nr. 43) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr. 44 – Distribuţia teritorială a monumentelor istorice şi de artă în  
regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Judeţul DOLJ 

Lista monumentelor istorice protejate din judeţul Dolj poate fi consultată pe site-ul 
Institutului Naţional al Patrimoniului, secţiunea ”Monumente istorice”.61 

 

Judeţul GORJ 

Lista monumentelor istorice protejate din judeţul Gorj poate fi consultată pe site-ul 
Institutului Naţional al Patrimoniului, secţiunea ”Monumente istorice”62. 

Judeţul MEHEDINŢI 

Lista monumentelor istorice protejate din judeţul Mehedinţi poate fi consultată pe site-ul 
Institutului Naţional al Patrimoniului, secţiunea ”Monumente istorice”63. 

                                                           
61 http://www.patrimoniu.ro/LMI/LMI-2010_DJ.pdf 
62 http://www.patrimoniu.ro/LMI/LMI-2010_GJ.pdf 
63 http://www.patrimoniu.ro/LMI/LMI-2010_MH.pdf 

http://www.patrimoniu.ro/LMI/LMI-2010_DJ.pdf
http://www.patrimoniu.ro/LMI/LMI-2010_GJ.pdf
http://www.patrimoniu.ro/LMI/LMI-2010_MH.pdf
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Judeţul OLT 

Lista monumentelor istorice protejate din judeţul Olt se poate fi consultată pe site-ul 
Institutului Naţional al Patrimoniului, secţiunea ”Monumente istorice”64. 

Judeţul VÂLCEA 

Lista monumentelor istorice protejate din judeţul Vâlcea poate fi consultată pe site-ul 
Institutului Naţional al Patrimoniului, secţiunea ”Monumente istorice”65. 

 

 

 

1.6  Patrimoniul cultural al zonei: valorile patrimoniului cultural 
material şi imaterial  

 
 

Patrimoniul cultural al unei ţări/regiuni include toate urmele activităţii umane descoperite 
în mediul vizat. Acestea sunt surse de informaţii de neînlocuit privind viaţa şi ocupaţiile 
oamenilor din diferite epoci şi dezvoltarea aptitudinilor artistice şi tehnice de-a lungul timpului. 
Deoarece monumentele, siturile şi mediile culturale sunt resurse care nu pot fi reînnoite, 
administrarea lor trebuie efectuată pe termen lung. Monumentele şi siturile culturale sunt 
surse de experienţe emoţionale şi estetice unice, iar din acest motiv societatea modernă nu are 
decât de câştigat din conservarea şi utilizarea activă a patrimoniului său. 

Patrimoniul imaterial include toate acele aspecte culturale diferite ale vieţii moştenite din 
trecut care definesc modul de viaţă al diferitelor societăţi. Acestea pot face referire la practici  
locale, obiceiuri şi credinţe şi deseori sunt exprimate în şi prin limbaj, activităţi sociale politice şi 
economie şi prin activităţi simbolice şi  ritualuri ale diferitelor comunităţi.  

Acest patrimoniu cultural imaterial, transmis din generaţie în generaţie, este recreat în 
permanenţă de comunităţi şi grupuri, în funcţie de mediul lor, de interacţiunea cu natura şi 
istoria lor, conferindu-le un sentiment de identitate şi continuitate, contribuind astfel la 
promovarea respectului faţă de diversitatea culturală şi creativitatea umană. Patrimoniul 
cultural imaterial se  regăseşte în special în:  tradiţii şi expresii orale; artele  spectacolului;  
practici  sociale, ritualuri şi evenimente festive;  cunoştinţe şi practici legate de  natură şi 
univers;  artizanatul  tradiţional ş.a. 

Patrimoniul cultural, atât cel material, cât în special cel imaterial, al regiunii Sud-Vst Oltenia 
este foarte bogat si încă respectat de locuitorii zonei. 

Ansamblurile locuibile specifice acestui tinut s-au individualizat de-a lungul timpului, în 
funcţie de condiţiile istorice şi social-economice. Există numeroase exemple de case ţărăneşti 
lucrate cu maiestrie artistică, transformate astfel în adevărate monumente de arhitectură în 
lemn şi zidărie.  

Regiunea Sud-Vest Oltenia, zona etnografică cu o individualitate artistică de mare 
expresivitate, cunoaşte o mare diversitate de tipuri de costume. Portul popular se deosebeşte 
de la un ţinut la altul. Portul popular oltenesc, prin varietatea pieselor ce-l compun, al tehnicilor 

                                                           
64 http://www.patrimoniu.ro/LMI/LMI-2010_OT.pdf 
65 http://www.patrimoniu.ro/LMI/LMI-2010_VL.pdf 

http://www.patrimoniu.ro/LMI/LMI-2010_OT.pdf
http://www.patrimoniu.ro/LMI/LMI-2010_VL.pdf
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şi materialelor folosite, al organizării decorurilor pe suprafaţa pieselor şi motivelor decorative 
utilizate, reprezintă unul din cele mai complexe domenii ale artei populare.  

Ceramica din regiunea Sud-Vest Oltenia poartă peste timp amprenta inconfundabilă a 
culturilor şi civilizaţiilor arhaice din acest spaţiu geografic. Confecţionarea ceramicii este 
manuală după un proces tehnologic transmis de sute de ani.  

În acest moment, România ocupă locul 42 din 122 de ţări, cu 31 de monumente istorice şi 
naturale pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO şi cu trei elemente de patrimoniu imaterial pe 
Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii (Căluşul, Doina şi 
Ceramica de Horezu). De asemenea, alte 14 monumente naţionale se află în evaluare pentru 
includerea lor definitivă pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.  

 
Judeţul DOLJ 

 În judetul Dolj există o intensă activitate culturală, susţinută de instituţii specializate. În 
prezent, există 20 de muzee în judeţul Dolj, printre care se evidenţiază Muzeul Olteniei, cu cele 
trei secţiuni: istorie, etnografie şi ştiinţe naturale, precum şi Muzeul de Artă din Craiova şi din 
Calafat. În Craiova, reşedinţa judeţului, există unul dintre cele mai prestigioase teatre naţionale 
din România, Teatrul Naţional "Marin Sorescu", ai cărui actori au jucat pe cele mai mari scene 
ale lumii. Reţeaua de biblioteci este bine organizată, fiind formată din peste 400 de unităţi, cea 
mai reprezentativă fiind Biblioteca Judeţeană. Filarmonica Oltenia, Teatrul Liric, Casa de Cultură 
a Studenţilor, Şcoala de Arte şi Meserii Cornetti, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, Casele de cultura din oraşele şi municipiile judeţului, 
căminele culturale din cele peste 100 comune, precum şi alte instituţii de acest tip, 
completează reţeaua de unităţi culturale şi artistice din judeţul Dolj. Ansamblul folcloric Maria 
Tănase are un rol deosebit în peisajul cultural al judeţului, aceste fiind reprezentativ pentru 
cultura regiunii şi a ţării. În cei 11 ani de activitate, Ansamblul folcloric Maria Tănase s-a 
remarcat în peisajul cultural pe plan naţional şi internaţional datorită participării sale în 
numeroase concursuri şi festivaluri internaţionale.  

Publicul manifestă un real interes pentru o serie de evenimente tradiţionale cu data fixă, 
organizarea acestora fiind administrată de către Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, o instituţie care se află din punct de vedere financiar sub 
patronajul Consiliului Judeţean Dolj. În concordanţă cu aceste obiceiuri şi festivaluri tradiţionale 
– iniţiate şi dezvoltate în Dolj – se menţionează şi Târgul Meşterilor Populari care se 
organizează în fiecare toamnă în piaţa Mihai Viteazul din Craiova, cu ocazia Zilelor Municipiului.  

Manifestări cultural-artistice cu participare naţională şi chiar internaţională organizate la 
nivelul judeţului Dolj sunt: 

- Festivalul concurs-naţional al interpreţilor cântecului popular românesc "Maria Tănase";  
- Festivalul Rapsozi din Oltenia; 
- Festivalul de Teatru "Shakespeare";  
- Festivalul naţional "Ioana Radu";  
- Festivalul de Colinde şi Muzică Sacră;  
- Zilele Municipiului Craiova;  
- Festivalul "Craiova Muzicală";  
- Festivalul "Elena Teodorini";  
- Alaiul datinilor strămoşeşti. 
 
Obiceiurile şi sărbătorile tradiţionale specifice regiunii judeţului Dolj sunt: 
- Păzitul ritual al fântânilor, Iordănitul 6 - 7 ianuarie;  
- Sărbătoarea Trifonului - patronul spiritual al viilor, 1 februarie;  
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- Strigarea peste sat - la Lăsatul Postului de Paşti;  
- Proorul - ramura verde, 23 aprilie;  
- Focurile de Joimari, la Joia Mare din Săptămâna patimilor;  
- Alaiul Caluşului Oltenesc, la Rusalii;  
- Sărindarul de Obşte, Desa, lunile martie, aprilie, septembrie, octombrie;  
- Târgul Meşterilor Populari, 21-23 octombrie;  
- Sărbătoarea Bujorului-Pleniţa, a doua decadă a lunii mai;  
- Cumicitul fetelor – Urzicuţa, în preajma Paştelui;  
- Înălţarea Domnului, Filiaşi – Fratoştiţa, 9 iunie;  
- Sărbătoarea Teiului, Carpen-Cleanov, 26 iunie;  
- Floare de salcâm, Celaru, a treia duminică din mai.66 
 
Obiective turistice culturale în judeţul Dolj: 
- Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman"; 
- Casa Vălimărescu - monument istoric; 
- Crucea de Piatră - Comuna Cârcea; 
- Cula Barbu-Poenaru , din Almăj;  
- Cula Cernăteştilor; 
- Cula Izvoranu-Geblescu; 
- Muzeul de Artă din Craiova; 
- Muzeul De Artă şi Etnografie Calafat - Palatul Marincu; 
- Muzeul Olteniei - Secţia de Etnografie Casa Băniei; 
- Muzeul Olteniei - Secţia de Istorie şi Arheologie; 
- Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova; 
- Situl arheologic Cioroiu Nou.67 

 
Judeţul GORJ 

Patrimoniul cultural imobil al judeţului Gorj are înscrise în Lista monumentelor istorice, 
aprobată de ministrul culturii şi cultelor în 2010, peste 500 de monumente istoric. Statistic, 
acestea reprezintă aproximativ a şasea parte din totalul monumentelor din Regiunea Sud-Vest 
Oltenia.  

Unele dintre siturile arheologice localizate pe teritoriul judeţului Gorj reprezintă descoperiri 
foarte importante pentru preistoria europeană, aşa cum este descoperirea musteriană din 
Peştera Cioarei, comuna Peştişani sau locuirea preistorică din Peştera Muierilor, unde s-a 
descoperit un craniu de femeie datat în paleoliticul superior. 

Mănăstirile şi schiturile constituie o componentă importantă a patrimoniului cultural al 
judeţului. De numele lor se leagă evenimente importante din istoria naţională, dar şi 
personalităţi marcante ale culturii, istoriei şi civilizaţiei româneşti. 

O caracteristică a arhitecturii din Oltenia sunt culele. Acestea au fost construite începând cu 
secolul XVII  reprezentând locuinţe fortificate care au permis micii boierimi să se apere şi să îşi 
supravegheze domeniile. În judeţul Gorj istoriografia vorbeşte de 24 de astfel de construcţii din 
care astăzi, în forma originală, se mai păstrează 3 obiective – Cula Cornoiu de la Curtişoara, Cula 
Cioabă-Chintescu de la Şiacu şi Cula Crăsnaru de la Groşerea, comuna Aninoasa. Aceste 
construcţii au un caracter de unicitate dat de restrângerea pretenţiilor de confort în favoarea 
celor privind apărarea, precum şi de faptul că în România se întâlnesc numai în Oltenia şi în 
Argeş, iar în restul Europei construcţii similare apar doar în Balcani. 
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Alături de opera brâncuşiană, la Târgu Jiu întâlnim şi lucrări ale elevilor acestuia, dar şi 
elemente de artă plastică dedicate sculptorului – mausoleul Ecaterinei Teodoroiu, respectiv, 
bustul lui Constantin Brâncuşi lucrare a lui Ion Irimescu din  1976. 

Dintre casele memoriale şi monumentele funerare cel mai vizitat obiectiv este Casa 
memorială Constantin Brâncuşi de la Hobiţa. Aceasta este cea mai cunoscută, dar de atenţia 
vizitatorilor se bucură în egală măsură şi Casa memorială Ecaterina Teodoroiu situată în Vădeni, 
Municipiul Târgu Jiu. La 50 de km de Târgu Jiu, în satul Vladimir se află Casa memorială Tudor 
Vladimirescu.68 

 
Manifestări cultural-artistice cu participare naţională şi chiar internaţională organizate la 

nivelul judeţului Gorj sunt: 
- Festivalul Internaţional de Folclor şi Târgul meşterilor populari din România, Târgu-Jiu; 
- Festivalul Interjudeţean de Folclor pastoral şi Bâlciul de „Prinsul muntelui/Urcatul Oilor 

la munte”; 
- Festivalul cântecului şi portului popular Tismana; 
- Nedeia şi Bâlciul de „Sf. Ilie” Polovragi; 
- Festivalul Interjudeţean de Folclor pastoral „Coborâtul oilor de la munte” Baia de Fier. 
 
Obiceiurile şi sărbătorile tradiţionale specifice regiunii judeţului Gorj, respectiv locaţia în 

care se desfăşoară aceste evenimente, sunt enumerate în continuare: 
- Stoina (Mărţişoare folclorice, 6 martie); 
- Stăneşti (Pastorala Floriilor); 
- Târgu-Jiu şi Novaci (Liviu Dafinescu, 8-10 aprilie); 
- Novaci (Urcatul oilor la munte, a treia duminică din mai); 
- Rovinari (Tinere talente, 26 mai); 
- Târgu-Jiu (Pe fir de baladă, 27-29 mai); 
- Hurezani (Amaradia, 30 mai); 
- Negomir (Vatra satului, 2 iunie); 
- Crasna (Răsună munţii sub Parâng, 12 iunie); 
- Căpreni (Sofia Drăghici, 26 iunie); 
- Ciuperceni (Plai de cântec şi de dor, 29 iunie); 
- Stejari (La stejarul din răscruce, 20 iulie); 
- Polovragi (Nedeia de Sfântul Ilie, 20 iulie); 
- Bustuchin (Iustina Băluţeanu, 23-24 iulie); 
- Drăgoteşti (Cântecul văilor, 27 iulie); 
- Cătunele (27 iulie); 
- Godineşti (Festivalul Tineretului, 31 iulie-1 august); 
- Logreşti (Hora din străbuni, 6-7 august); 
- Tismana (Festivalul cântecului, jocului şi portului popular gorjenesc, 14-15 august); 
- Târgu-Cărbuneşti (Gena Bârsan, muzică lăutărească, 26 august); 
- Rânca (Festivalul toamnei, 2-4 septembrie); 
- Runcu (Maria Apostol, 7-8 septembrie); 
- Bolboşi (Festivalul lăutarilor gorjeni, 15 septembrie); 
- Baia de Fier (Coborâtul oilor de la munte, a treia duminică din septembrie); 
- Târgu-Jiu (Festivalul cântecului popular românesc ,,Maria Lătăreţu”, 7-10 noiembrie); 
- Drăgoteşti (Memorial Nicolae Vlad, 4-5 decembrie); 
- Târgu-Jiu (Alaiul obiceiurilor de iarnă, 21 decembrie). 
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Printre obiectivele turistice culturale existente în judeţul Gorj enumerăm: 
- Casa Barbu Gănescu; 
- Casa Glogoveanu; 
- Casa Memorială „Tudor Vladimirescu”; 
- Cula Cioabă-Chintescu; 
- Cula Cornoiu; 
- Liceul „Tudor Vladimirescu”; 
- Palatul Comunal din Târgu Jiu.69 

 
Judeţul MEHEDINŢI 

Patrimoniul cultural al judeţului Mehedinţi este îmbogăţit de existenţa vestigiilor istorice 
datate în perioada ocupării romane a teritoriului. 

Numeroase mărturii ale moştenirii Imperiului Roman pot fi găsite şi vizitate în judeţul 
Mehedinţi, cum ar fi: Podul peste Dunăre construit de Apollodor din Damasc la ordinul 
Împaratului Traian după primul război cu dacii şi Castrul Drobeta. Ruinele podului peste Dunăre 
pot fi văzute și astăzi atât pe ţărmul românesc cât şi pe cel sârbesc al Dunării. 

Castrul Drobeta apără pe malul de nord al Dunării podul pe care l-a construit Apollodor din 
Damasc la ordinul împaratului Traian. Lângă castru se află instalaţia de băi romane, cea mai 
mare construcţie de acest fel din Dacia romană. 

O altă instituţie de cultură cu un rol deosebit în păstrarea şi valorificarea tradiţiilor istorice 
ale acestor locuri este Muzeul Regiunii Porţilor de Fier - instituţie înfiinţată în 1881 şi care la ora 
actuală are un bogat şi divers patrimoniu. Actualmente muzeul are ca funcţii permanente: 
cercetarea ştiinţifică, colectarea şi achiziţionarea, depozitarea şi conservarea, valorificarea 
cultural - educativă şi ştiinţifică a exponatelor muzeale. 

Manifestări cultural-artistice cu participare naţională şi chiar internaţională organizate la 
nivelul judeţului Mehedinţi sunt: 

- Festivalul Internaţional de Poezie Mihai Eminescu; 
- Festivalul – concurs interjudeţean de muzică populară Iulian Andreescu; 
- Festivalul Naţional de Literatură „Sensul iubirii”; 
- Festivalul Etnic „Fereastră spre noi”; 
- Târgul Naţional de carte. 
 
Obiceiurile şi sărbătorile tradiţionale specifice regiunii judeţului Mehedinţi sunt enumerate 

în continuare: 
- „Munte, munte, brad frumos” – Festivalul de folclor pastoral, Baia de Aramă; 
- „Oale şi sarmale“ – festivalul de olărit Festivalul judeţean de folclor al satelor dunărene; 
- Sărbătoarea peşterii Topoliţa – Festival tradiţional; 
- „Cântecele românilor de pretutindeni” – concurs al tinerilor interpreţi de folclor; 
- Festivalul – concurs de muzică tradiţională "Constantin Gherghina"; 
- Festivalul inter – etnic de cântece şi dansuri tradiţionale "Otto Alscher"; 
- Festivalul de folclor Plaiul Cloşani; 
- Festivalul Liliacului; 
- „Primavara-n floare dorul” - Festivalul de folclor al ansamblului Danubius - Centrul 

Cultural Mehedinţi. 
 
Printre obiectivele turistice culturale existente în judeţul Mehedinţi enumerăm: 
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- Aşezarea neolitică Valea Anilor; 
- Brazda lui Novac - Comuna Hinova; 
- Bustul lui Apolodor din Damasc; 
- Bustul lui I.St. Paulian; 
- Bustul lui Burileanu; 
- Bustul Împăratului Traian; 
- Bustul Regelui Decebal; 
- Casa Armaşu Victor; 
- Casa Balu, Tatucu Sever; 
- Casa Cioclov Viorel; 
- Casa de lemn Ion Grecescu; 
- Casa de lemn Ştefan Proorocu; 
- Casa Ghiculescu Nicoletti; 
- Castelul de Apă; 
- Castrul Drobeta; 
- Castrul roman Hinova; 
- Cetatea Medievală a Severinului; 
- Complexul arhitectonic Ada-Kaleh; 
- Conacul Bibescu de la Corcova; 
- Conacul Răduţeştilor; 
- Cula Cuţui; 
- Cula de la Cerneţi; 
- Cula Nistor; 
- Moara Crăcucenilor; 
- Moara cu butoi de la Firizu; 
- Monumentul Dr. Corina; 
- Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial; 
- Monumentul lui Mihai Eminescu; 
- Muzeul de Artă – secţia Muzeului Regiunii Porţilor de Fier; 
- Muzeul Regiunii Porţilor de Fier; 
- Palatul Cultural Theodor Costescu; 
- Palatul neoclasic Gh. Pleşa; 
- Podul lui Traian; 
- Ruinele Cetăţii Tricule; 
- Situl arheologic Crăguieşti; 
- Situl arheologic de la Cireşu; 
- Situl arheologic de Rogova 1; 
- Situl arheologic de Rogova 2; 
- Situl arheologic Izvorul Frumos; 
- Situl arheologic Oprişor; 
- Situl arheologic Ostrovu Mare; 
- Situl arheologic Simian; 
- Situl arheologic Tismana.70 

 
Judeţul OLT 
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Chiar dacă interesul turistic pentru această parte a regiunii Sud-Vest Oltenia este relativ 
scăzut, judeţul Olt dispune de obiective turistice culturale însemnate din punct de vedere al 
valorii adăugate pe care acestea o aduc patrimoniului cultural naţional. 

Referitor la patrimoniul cultural imateral, olăritul este un meşteşug care a supravieţuit 
peste secole, fiind foarte bine cunoscut în judeţul Olt, aici existând trei centre de olărit, la 
Oboga, Romana şi Corbeni, unde ceramica este prelucrată atât smălţuită cât şi nesmălţuită, 
utilitatea ei fiind doar decorativă. Pentru turiştii amatori de etnografie, se pot vizita locaţii unde 
alte meşteşuguri au rămas conservate, precum cojocăritul în Vădastra, torsul şi cusutul în 
Priseaca, Curtişoara, Icoana, Cezieni, cioplitul în lemn şi os în Câmpia Boianului, pictura 
populară pe lemn şi sticlă în Corbu, şi măşti tradiţionale în Osica. 

 
Manifestări cultural-artistice cu participare naţională şi chiar internaţională organizate la 

nivelul judeţului Olt sunt: 
 
- „Zilele poeziei” –festival concurs (Ion Minulescu – Slatina, Drăgăneşti-Olt, Virgil 

Carianopol – Caracal, Virgil Mazilescu – Corabia); 
- Festivalul Naţional „Corabia de Aur”; 
- Concursul Naţional de Muzică Pop Radu Şerban; 
- „Oltenii & .... Restu Lumii” – Festival Naţional de Umor; 
- Festivalul Naţional Eugen Ionescu; 
- Competiţia Naţională de Artă Fotografică Eva. 
 
Obiceiurile şi sărbătorile tradiţionale specifice regiunii judeţului Olt sunt enumerate în 

continuare: 

- „Căluşul” românesc – festivalul de folclor de Rusalii; 
- „Sărbătoarea pâinii” – eveniment etnofolcloric ce marchează sfârşitul recoltei; 
- Sărbătoarea „Iilor” – sărbătorirea costumului naţional din zona Romanaţi; 
- „Cântecele Dunării” – festival inter-judeţean; 
- „ Pomul Vieţii”  – festival concurs adresat ceramiştilor populari;  
- Festivalul Concurs de Doine şi Balade  „De la Drăgăneşti la Vale”; 
- Festivalul Naţional de Muzică Folk şi Poezie „Ion Minulescu”.  
 
Printre obiectivele turistice culturale existente în judeţul Olt enumerăm: 

- Arheoparc – „Muzeul Câmpiei Boianului” - Drăgăneşti-Olt; 
- Aşezarea fortificată - „Islaz”; 
- Aşezarea Sucidava, Epoca Daco-Romană Sec.II-III; 
- Aşezarea geto-dacă fortificată de la Sprâncenata; 
- Casa Memorială „Nicolae Titulescu”; 
- Casa Memorială Iancu Jianu; 
- Castrul Roman Slăveni; 
- Conacul Brătăşanu; 
- Conacul Neamţu; 
- Cula Călăţeanu; 
- Cula Galiţa (Câmpu Mare-Dobroteasa); 
- Monumentul Ecaterinei Teodoroiu; 
- Muzeul de Arheologie si Etnografie Corabia; 
- Muzeul Romanaţiului Caracal; 
- Situl arheologic Romula (Reşca); 
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- Teatrul Naţional Caracal.71 
 

Judeţul VÂLCEA 

Teritoriul judetului Vâlcea este foarte bine organizat din punct de vedere administrativ şi 
locuit încă din timpuri străvechi, după cum atestă descoperirile arheologice. Judeţul Vâlcea se 
distinge printr-o valoare deosebită a zestrei patrimoniale conferită şi de: 

 componentele arheologice - situri, monumente şi rezervaţii arheologice. În categoria 
acestora putem aminti cetatea dacică de la Buridava şi Castrul Roman de la Arutela, situat pe 
celebra "Cale a lui Traian", Castrul Roman "La Canton"- situat în comuna Dăeşti şi Castrul de la 
Titeşti-Perişani, acestea datând din primele secole ale mileniului I; 

 monumentele şi ansamblurile memoriale (Casa Memorială Anton Pann, Cimitirul Eroilor 
din Primul Război Mondial, Crucea Mişeilor, Monumentul Domnitorului Barbu Ştirbei, Statuia 
lui Mircea cel Bătrân, Monumentul Eteriştilor şi Pandurilor din Drăgăşani, Monumentul Eroilor 
din Brezoi etc); 

 monumentele, ansamblurile şi rezervaţiile de arhitectură (zonele istorice urbane din 
localităţile Râmnicu Vâlcea, Horezu, Călimăneşti, Bălceşti, Costeşti, Vaideeni și satul Milostea 
din comuna Slătioara); 

 elementele etnografice şi de artă populară, respectiv monumentele, muzeele în aer 
liber (Muzeul Satului de la Bujoreni, Culele Măldăreşti) şi arhitectura de cult, reprezentativă 
pentru Evul Mediu românesc. 

 
Manifestări cultural-artistice cu participare naţională şi chiar internaţională organizate la 

nivelul judeţului Vâlcea sunt: 

- Festivalul muzical „Tinere talente”; 
- Cursurile muzicale de vară; 
- Festivalul de folclor „Cântecele Oltului”; 
- Târgul ceramicii populare româneşti „Cocoşul de Hurez”; 
- „Pridvor vâlcean” – Zilele culturii populare vâlcene în capitală; 
- Târgul naţional al meşterilor populari; 
- Festivalul internaţional “Eco-etno-folk film”; 
- Salonul naţional al cărţii de etnografie și folclor;   
- „Salonul de Sud”; 
- Programul „Tradiţie şi postmodernitate”; 
- Ciclurile de manifestări „Zilele culturii şi ortodoxiei”; 
- „Serbările Râmnicului”. 
 
Obiceiurile şi sărbătorile tradiţionale specifice regiunii judeţului Olt sunt enumerate în 

continuare: 

- Pridvor vâlcean / Târg de arta populară , spectacole -  Pietrari (10 aprilie); 
- Hora Costumelor / Vlădeşti (mai); 
- Târgul de tradiţii şi ecoturism /  Brezoi (mai); 
- Mâini de aur / Tomşani (mai); 
- Sărbătoarea căpşunelui -  Buneşti (iunie); 
- Cocoşul de Hurez – Târg de ceramică populară românească / Horez (iunie); 
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- Fagurele de aur – Sărbătoarea apicultorilor / Tomşani (10-12 iunie); 
- Învârtita dorului - Sărbătoare folclorică păstorească ›› Vaideeni (iunie); 
- Florile Govorei /  Govora (iulie); 
- Cântecele Oltului – Manifestare folclorică interjudeţeană cu participare 

internaţională / Călimăneşti – Căciulata (august); 
- Festivalul ”Brâul de Aur“ – Spectacol folcloric, dansuri populare vâlcene, paradă 

– Bărbăteşti (septembrie); 
- Culesul viilor / Drăgăşani (octombrie); 
- Festivalul viei şi vinului / Crețeni (octombrie); 
- Strugurelul de aur / Ioneşti (octombrie); 
- Toamna merelor – Sărbătoarea pomicultorilor / Oteşani (octombrie); 
- Cântecul Luncăvăţului / Mălaia (decembrie); 
- Flori dalbe – Concurs al obiceiurilor de iarnă din Ţara Lovitei / Bărbăteşti 

(decembrie). 

Printre obiectivele turistice culturale existente în judeţul Vâlcea enumerăm: 

- Teatrul ,,Anton Pann”; 
- Teatrul Municipal ,,Ariel”; 
- Filarmonica - ,,Ion Dumitrescu” ; 
- Muzeul  Judeţean  de  Istorie; 
- Complexul muzeistic Troian; 
- Muzeul de Artă; 
- Muzeul de Etnografie şi Artă Populară de la Bujoreni; 
- Colecţia etnografică de la Irimeşti (comuna Bălceşti); 
- Colecţia ,,Theodor Bălăşel” din comuna Ştefăneşti; 
- Colecţia ,,Dimitrie Anghel” de la Costeşti; 
- Colecţia de arheologie, carte veche şi artă feudală „Gheorghe Petre” din Govora; 
- Colecţia etnografică de la Măldăreşti; 
- Casa memorială ,,Anton Pann”; 
- Casa memorială ,,Nicolae Bălcescu” din comuna Nicolae Bălcescu; 
- Casa memorială ,,Gib Mihăescu” de la Drăgăşani; 
- Statuia Independenţei de la poalele dealului Capela; 
- Grupul statuar - Descătuşarea României din Parcul Zăvoi, Rm. Vâlcea; 
- Mânăstirea Cozia; 
- Mânăstirea Stânişoara; 
- Mânăstirea Turnu; 
- Complexul monahal Bistriţa; 
- Peştera Grigorie Decapolitul;  
- Mânăstirea Arnota; 
- Mânăstirea Horezu; 
- Mânăstirea Govora; 
- Mânăstirea Dintr-un Lemn; 
- Mânăstirea Surpatele; 
- Mânăstirea Frăsinei; 
- Mânăstirea Cornetu.72 
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Secţiunea 2 

Importanţa socio-economică a turismului. Analiza principalilor 
indicatori de dezvoltare a turismului la nivel regional 

 



 

118 
 

2.1. Descrierea situaţiei existente a sectorului turistic în Regiunea 
Sud-Vest Oltenia 

Datorită poziţionării sale, reliefului variat, pitorescului locurilor, monumentelor istorice şi 
tradiţiilor culturale, regiunea Sud-Vest Oltenia dispune de condiţii prielnice pentru dezvoltarea 
turismului. 

Cu o populaţie agricolă de 54,7% şi cu o zonă agricolă de 1818878 ha din 2921169 ha, 
regiunea Oltenia trebuie să acorde un interes aparte promovării turismului care ar putea fi un 
domeniu generator de locuri de muncă ce ar contribui la îmbunătăţirea performanţelor 
economice ale regiunii. Regiunea Sud-Vest Oltenia deţine un valoros şi bogat potenţial natural 
care, valorificat în mod corespunzător, ar putea face ca regiunea să fie competitivă pe piaţa 
turismului intern şi european. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia se caracterizează printr-o varietate de atracţii turistice care 
determină multiple ipostaze ale consumului turistic. Studiul cererii turistice urmăreşte să pună 
în valoare caracteristicile definitorii ale turismului şi să descrie principalele surse de interes 
turistic, dar şi o serie de nuanţe ale consumului turistic pornind de la analiza punctelor de 
interes.  

Densitatea populaţiei regiunii este sub media naţională (77 locuitori/kmp faţă de 91 
locuitori/mp). Ponderea populaţiei pe medii este de 48% în mediul urban şi 52% în mediul rural 
(România – 55% în mediul urban faţă de 45% în mediul rural), judeţele cu cel mai mare număr 
de locuitori în mediul rural fiind Olt (59,7%) şi Vâlcea (54,7%). În realitate însă rata de 
urbanizare este mai scăzută, deoarece o mare parte a oraşelor mici (sub 20.000 locuitori) nu au 
o structură şi o dezvoltare corespunzătoare unui oraş, fiind în fapt comune mai mari. 

Reţeaua de localităţi cuprinde 40 de oraşe, dintre care 11 municipii, precum şi un număr de 
408 comune ce includ 2.066 de sate. Cele mai importante oraşe sunt Craiova (aprox. 300.000 
locuitori), Râmnicu-Vâlcea (aprox 115.000 locuitori), Drobeta Turnu-Severin (aprox. 110.000 
locuitori), Târgu-Jiu (aprox. 95.000 locuitori) şi Slatina (aprox. 80.000 locuitori). Restul oraşelor 
sunt de dimensiuni mici, având sub 35.000 de locuitori. 

Românii reprezintă cca. 97% din totalul populaţiei regiunii. Astfel, se poate afirma că, în 
comparaţie cu alte zone ale ţării, influenţele altor etnii şi popoare în etnografia şi cultura locală 
este redusă. 

Restructurarea industriei energetice locale din ultimii 20 de ani – în special a sectorului 
minier – a transformat o mare parte din regiune în zone-problemă sau zone dezavantajate, 
astfel că şomajul a fost şi este încă la un nivel peste media pe ţară. Cum în zonele respective nu 
sunt preconizate mari lucrări de infrastructură, care să absoarbă din forţa de muncă disponibilă 
(şi care, oricum, ar fi absorbită astfel doar pe termen limitat) sau alte investiţii majore, 
dezvoltarea turismului poate reprezenta o oportunitate pe piaţa forţei de muncă, cel puţin prin 
lucrări de construcţii şi servicii conexe. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia beneficiază de importante resurse turistice, după cum se va 
vedea în continuare, dar, în ciuda acestui fapt, importanţa turismului în economia locală este 
relativ redusă, contribuția la PIB-ul regional fiind doar de 1%. Turismul poate fi însă un vector 
esenţial în dezvoltarea multor zone şi în creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă într-o 
regiune în care alternativele nu sunt încă prea numeroase.  

În acest spirit, a fost creat şi Clusterul Turinn, Turism Sustenabil şi Inovativ în vederea 
facilitării la nivel regional punerii în practică a ideilor inovatoare în domeniul turismului, fiind 
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membru fondator în crearea Polului de Competitivitate în Turism – Oltenia, membru fondator 
al Asociaţiei Clusterelor din România şi integrat în European Observatory Cluster73.  

Chiar dacă aparent turismul nu aduce o contribuţie substanţială la dezvoltarea economică a 
regiunii, se estimează că investiţiile finalizate sau preconizate în infrastructură, din regiunea 
Sud-Vest Oltenia şi alte regiuni adiacente, vor avea un impact pozitiv şi asupra acestui sector. 
Merită menţionate aici următoarele investiții: conectarea la reţeaua europeană de autostrăzi 
prin construirea sectorului de autostradă Nădlac-Lugoj, care poate genera o creştere a 
numărului de turişti din Europa Occidentală şi de Est; prelungirea A1 până pe teritoriul regiunii 
Sud-Vest Oltenia, la intrarea în Valea Oltului, fapt ce se aşteaptă să facă regiunea mai atractivă 
pentru turiştii din Bucureşti şi sud-estul ţării. Turismul de business s-a dezvoltat ca urmare a 
investiţiilor realizate în judeţele Dolj şi Olt în noi capacităţi de producţie. 

În prezent, regiunea Sud-Vest Oltenia este traversată de două mari axe rutiere: E70 – 
Bucureşti – Slatina – Craiova – Turnu Severin – Lugoj –Timişoara şi E79 Calafat – Craiova - Tg. Jiu 
– Deva – Oradea. Legat de această din urmă rută, trebuie menţionată construcţia podului 
Calafat-Vidin, ce se pare că va fi inaugurată în 2013, un factor ce ar putea stimula activitatea 
economică cel puţin în zona Calafat şi impulsiona creşterea numărului de turişti din Bulgaria, 
Grecia, Turcia. 

Transporturile aeriene sunt unul din pilonii importanţi ai dezvoltării unei regiuni, în general 
şi, în particular, a turismului, astfel că oficialităţile locale au demarat un plan de modernizare şi 
dezvoltare a unicului aeroport din zonă, cel din Craiova. Redeschis traficului public în anul 2007, 
în prezent rolul acestuia este încă scăzut în dezvoltarea turismului local, însa există planuri 
concrete de modernizare – dezvoltare (primii paşi, modernizări tehnice, au fost deja 
implementaţi) şi atragerea de noi operatori aerieni. 

Regiunea beneficiază în schimb de două porturi turistice importante la Dunăre, Orşova şi 
Drobeta Turnu-Severin, în care acostează anual câteva nave de croazieră cu mai multe mii de 
turişti din Europa de Vest şi America de Nord. Din păcate însă regiunea beneficiază încă prea 
puţin de pe urma acestui mare aflux de turişti. 

În cele ce urmează vom proceda la o descriere a potenţialului turistic al regiunii SV Oltenia, 
din perspectiva diferitelor motivaţii pe care le pot avea turiştii: 

 

A. Cunoaşterea patrimoniului cultural 

 
Monumentele UNESCO şi alte monumente istorice, cetăţile şi muzeele reprezintă 

importante surse de interes turistic. Printre cele care se regăsesc pe teritoriul regiunii Sud-Vest 
Oltenia se numără: 

 Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova se află în incinta Casei 
memoriale Elena Farago (unde se află, de asemenea, şi un muzeu cu 396 de exponate 
din patrimoniul propriu al poetei, aceea care a fost, timp de peste trei decenii, începând 
cu 1921 - directoarea instituţiei sus-numite). Fondul principal de carte de peste 503.700 
de volume (în diferite limbi ale lumii: engleză, franceză, spaniolă, germană, italiană, 
greacă, latină, slavonă, rusă, cehă, arabă, idiş, ebraică, maghiară, turcă etc.) este  
tezaurizat în Casa Alexandru şi Aristia Aman. Corpul principal de clădire, a găzduit unele 
dintre cele mai vechi biblioteci si pinacoteci din România; 

                                                           
73 http://www.clustercollaboration.eu/web/turinn-cluster 

http://clustero.eu/ro/asociatia-clusterelor-din-romania 

http://www.aidoltenia.ro/archives/1830 

http://www.clustercollaboration.eu/web/turinn-cluster
http://clustero.eu/ro/asociatia-clusterelor-din-romania
http://www.aidoltenia.ro/archives/1830
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 Muzeul de artă din Craiova; 

 Casa Vălimărescu - proiect realizat de arhitectul francez Albert  Galleron; Celebrul 
arhitect a mai proiectat în România: Palatul Băncii Naţionale din România (1880-1884) şi 
Palatul Ateneului Român (1885-1888); 

 Muzeul de artă şi etnografie Calafat - Palatul Marincu; 

 Muzeul Olteniei - Secţia de Etnografie Casa Băniei, Secţia de Istorie şi Arheologie; 

 Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova; 

 Casa Barbu Gănescu, din municipiul Târgu-Jiu, este o construcţie în stil neoromânesc 
care are la origine nucleul unei locuinţe ridicate în  1790; 

 Casa memorială Tudor Vladimirescu  se află la 50 km de Târgu Jiu în satul Vladimir, 
comuna Vladimir şi se înscrie în categoria monumentelor comemorative din Lista 
monumentelor istorice. A fost reconstituită de arhitectul Iulius Doppelreiter după o 
fotografie publicată la începutul secolului XX; 

 Mănăstirea Polovragi a fost construită în secolul al XVI-lea; 

 Crucea de piatră - Comuna Cârcea. Crucile sau troiţele de hotar sunt însemne de factură 
religioasa, creştină, cu semnificaţii vechi raportate la credinţe şi superstiţii, amplasate, 
de obicei, la intersecţii sau bifurcaţii de drumuri, pe hotarul dintre marile moşii. Ele au 
fost, în general, sculptate de meşteri lemnari - cruceri (Maramureş) sau pietrari - lucrate 
din piatră de gresie sau calcar -  (centrul Transilvaniei). În judeţele din sudul Olteniei, 
piatra se aducea de peste  Dunăre, din carierele de piatră din Bulgaria sau Serbia; 

 Arheoparcul „Muzeul Câmpiei Boianului” Drăgăneşti – Olt, unde s-a  reconstituit un sat 
după tipul aşezărilor neolitice specifice culturii Gumelniţa, ale căror urme au fost 
descoperite la Drăgăneşti. Satul neolitic este format din şase colibe ridicate în aer liber, 
pe un teren împrejmuit cu un şanţ de apărare şi gard din nuiele împletite, intrarea se 
face pe o punte din lemn, iar colibele sunt de mărime naturală. O colibă este 
reprezentativă pentru o locuinţă de pescar, alta pentru agricultor, alta pentru olar etc.  
şi au în interior obiecte neolitice sau reconstituiri ale unor obiecte neolitice, mese, 
altare de cult, unelte pentru gospodărie şi practicarea diferitelor ocupaţii. De asemenea 
a  fost reconstituită şi o locuinţă lacustră, folosită în vechime pentru depozitarea 
proviziilor, pentru că aşezările erau ridicate în văi des inundate;  

 Aşezarea fortificată „Islaz” pe terasa primară stângă a Oltului, poate fi vizitată în 
comuna Milcov, judeţ Olt. Acest monument datează din sec. I după Hristos; 

 Aşezarea Sucidava, epoca daco-romană secolele II-III, aflată în localitatea Corabia; 

 Aşezarea geto-dacă fortificată de la Sprâncenata; 

 Casa memorială „Nicolae Titulescu”, aflată în comuna Nicolae Titulescu; 

 Casa Memorială „Iancu Jianu”, Caracal. Expoziţia permanentă este organizată în patru 
săli, cu o suprafaţă de expunere de 120 m2 şi prezintă documente de familie, obiecte, 
cărţi cu însemnările şi armele ce au aparţinut haiducului (flintă, pistol de cremene), dar 
şi inelul de logodnă; 

 Castrul roman Slăveni,  se afla în satul Slăveni, comuna Gostavăţu, judeţul Olt, în 
punctul denumit “Cetate” şi este înconjurat de clădirile localităţii. Castrul roman de la 
Slăveni este unul din cele mai mari castre romane de piatră din Oltenia; 

 Conacul Brătăşanu, comuna Radomireşti, sat Poiana; 

 Conacul Neamţu, comuna Pârşcoveni, sat Olari; 

 Cula Călăţeanu este construită la începutul sec. XIX de către boierul Călăţeanu care era 
stegar în oastea lui Tudor Vladimirescu (1780-1821). Este amplasată în satul Enoseşti, 
într-o poziţie dominantă şi strategică, lângă locul unde se afla castrul roman Acidava, în 
vecinătatea drumului judeţean ce face legătura între Corabia, Caracal, Râmnicu-Vâlcea, 
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Sibiu precum şi aproape de intersecţia unor drumuri ce duc spre Caracal, Găneasa sau 
Slatina;  

 Cula Galiţa (Câmpu Mare-Dobroteasa) este situată în nordul judeţului Olt, în comuna 
Dobroteasa, satul Câmpu Mare, într-o zonă cu bogată tradiţie viticolă - Sâmbureşti. A 
fost construită la sfârşitul secolului al XVIII-lea (1790), iar în timpul răscoalei din anul 
1907, ţăranii au incendiat o parte din acesta, cula fiind restaurată ulterior în forma 
actuală; 

 Monumentul Ecaterinei Teodoroiu este compus dintr-un piedestal din beton, în trei 
trepte, realizat în stil baroc, cu colţurile sub forma unor coloane adosate. Statuia este 
din bronz, eroina fiind realizată în mărime naturală, într-o atitudine dinamică, cu arma 
în cumpănire şi cu o cască ostăşească în mâna dreaptă. Monumentul de la Slatina a fost 
primul monument din ţară ridicat în memoria eroinei; 

 Muzeul de Arheologie şi Etnografie Corabia. Muzeul a fost înfiinţat în 1951, având profil 
mixt: istorie, etnografie, ştiinţele naturii.  Clădirea în care se află este monument istoric 
şi a fost construită în 1907. Expoziţia muzeului este structurată pe două sectoare: artă 
populară şi istorie veche. Bogăţia aşezării de la Sucidava-Celei, începând cu urmele 
neolitice şi până în evul mediu, a alimentat mereu patrimoniul muzeal. Colecţiile conţin 
piese arheologice, ceramică, numismatică, statuete, monumente funerare, piese de 
arhitectură, piese epigrafice, tezaure bizantine. Alături de acestea mai sunt piese de 
ştiinţe ale naturii, paleontologie, de floră şi faună din zonă, precum și o colecţie de 
etnografie şi artă populară; 

 Muzeul Romanaţiului Caracal a fost înfiinţat în anul 1949, dispunând inițial de trei 
colecţii, care ulterior s-au îmbogăţit cu obiecte valoroase din cercetările arheologice 
(Slăveni, Romula, Fărcăşele) sau din donaţii şi achiziţii. Monument de arhitectură din a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, clădirea a aparţinut lui Iancu N. Dobruneanu 
(nepotul haiducului Iancu Jianu). Muzeul are în expunere permanentă colecții de 
obiecte arheologice ce includ: topoare de mână aparţinând culturii de prund, figurine 
antropomorfe şi vase din neolitic (cultura Vădastra), unelte de silex, măsuţe de cult din 
neoliticul timpuriu (grupul cultural Cârcea-Grădinile), vase şi obiecte hallstattiene şi La 
Tène, ceramică, opaiţe, geme, fibule, inscripţii, statuete din epoca romană, documente, 
vase din ceramică, cercei, brăţări, paftale din epoca medievală, tezaurul de monede 
medievale descoperit la Vlădila, documente referitoare la Revoluţia de la 1848, arme, 
medalii şi piese de uniformă, fotografii; 

 Situl arheologic Romula (Reşca) a fost o aşezare romană situată pe malul drept al 
Oltului. Începuturile ei sunt legate de prezența unei garnizoane romane. În jurul 
nucleului civil de pe lângă fortificaţie s-a născut, mai apoi, oraşul roman. Săpăturile 
arheologice au pus în evidenţă un zid de incintă, care adăpostea zona centrală a oraşului 
roman. O a doua incită, mai mare, care o cuprindea şi pe cea iniţială, a fost ridicată în 
anul 248, din ordinul împăratului Filip Arabul, în urma respingerii invaziei carpilor. La 
Romula au fost identificate şi mai multe necropole; 

 Teatrul Naţional Caracal este conceput în stil baroc, după planurile arhitectului austriac 
Franz Billek. Construcţia impresionează prin bogăţia ornamentelor: coloane, capiteluri, 
balcoane, cupole, frize. Faţada principală, dinspre est, este animată de un repertoriu 
decorativ bogat, accentul fiind pus pe registrul superior; 

 Lăcaşele de cult din judeţul  Olt (biserici, mănăstiri) sunt surse de interes turistic pentru 
cei care practică turismul religios; 

 Biblioteca Judeţeană I.G. Bibicescu şi Direcţia Sanitară din Drobeta Turnu Severin; 

 Bustul Împăratului Traian, Drobeta Turnu Severin; 

 Cetatea medievală a Severinului; 
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 Complexul arhitectonic Ada-Kaleh, Şimian; 

 Conacul Bibescu de la Corcova; 

 Episcopia Severinului si Strehaiei; 

 Muzeul Regiunii Porţilor de Fier; 

 Palatul neoclasic Gh. Pleşa, Obârşia de Câmp, a fost construit în 1892 de boierul 
Gheorghe Pleşa în stilul castelelor de pe Valea Loarei, în prezent fiindu-i redată 
splendoarea anilor 1880; 

 Palatul cultural Theodor Costescu; 

 Podul lui Traian a fost construit de Apolodor din Damasc, arhitectul Columnei, între 
primăvara anului 103 şi primăvara anului 105, pe Dunărea de Jos, în apropiere de oraşul 
Drobeta Turnu Severin; 

 Ruinele Cetăţii Tricule. Cetatea Tricule a fost ridicată în sec. al XV-lea pentru a opri 
expansiunea otomană spre vest, ruinele acesteia observându-se în apropierea localităţii 
Sviniţa. Pe malul stâng al Dunării, la 4 km în aval de localitatea Sviniţa, se află 3 turnuri 
dintre care unul nu mai e vizibil, deoarece la începutul secolului trecut, gheţurile de pe 
Dunăre l-au năruit, iar ceea ce a mai rămas a fost acoperit de apele fluviului Dunărea; 

 Situl arheologic Tismana, situat pe malul Dunării, în dreptul km. fluvial 906. Este 
localizat în satul Tismana, com. Devesel; 

 Termele romane; 

 Episcopia Râmnicului cuprinde un important complex arhitectonic construit în sec. XVII 
– XIX, în stil bizantin şi în stilul realismului italian, fiind încadrată pe lista monumentelor 
istorice în grupa valorilor naţionale, reprezentative pentru România. Începând cu anul 
1705, o dată cu înființarea tipografiei de limbă română în incinta Episcopiei, judeţul 
Vâlcea a devenit un centru de iradiere a culturii creştine, atât în ţară, cât şi în sud-estul 
Europei; 

 monumentele şi ansamblurile memoriale din Vâlcea (Cimitirul Eroilor din Primul Război 
Mondial, Crucea Mişeilor, Monumentul Domnitorului Barbu Ştirbei, Statuia lui Mircea 
cel Bătrân, toate din Râmnicu Vâlcea, Monumentul Eteriştilor şi Pandurilor din 
Drăgăşani, Monumentul Eroilor din Brezoi etc.); 

 monumentele, ansamblurile şi rezervaţiile de arhitectură (zone istorice urbane în 
localităţile Râmnicu Vâlcea, Horezu, Călimăneşti, Bălceşti, Costeşti, Vaideeni și satul 
Milostea din comuna Slătioara); 

 componentele arheologice – situri, monumente şi rezervaţii arheologice. În categoria 
acestora putem aminti cetatea dacică de la Buridava şi Castrul Roman de la Arutela, 
situat pe celebra „Cale a lui Traian”, Castrul Roman „La Canton”- situat în comuna Dăeşti 
şi Castrul de la Titeşti-Perişani, acestea datând din primele secole ale mileniului I; 

 Muzeul Viei şi Vinului şi Expoziţia „Gib I. Mihăescu” din Drăgăşani; 

 Complexul Muzeistic Măldăreşti; 

 Expoziţia de arheologie de la Ocnele Mari; 

 Muzeul de Artă Râmnicu Vâlcea, Complexul Muzeal „Gheorghe Magheru” de la 
Troianu, Casa Memorială „Anton Pann”, Colecţia de arheologie Bujoreni, Colecţia 
„Inăteşti”, toate fiind localizate în Râmnicu Vâlcea; 

 Muzeul de arheologie şi artă bisericească „Gheorghe Petre” – Govora. 
Un rol important îl deţin şi evenimentele cu specific popular, manifestările folclorice 

muzicale şi coregrafice, acestea oferind şi posibilitatea de a cumpăra produse tradiţionale (ca 
de exemplu din Târgurile de produse tradiţionale organizate în Craiova, Eşelniţa etc.). 

Tipurile de turişti care pot fi interesaţi de patrimoniul cultural al regiunii sunt tinerii, adulţii 
cu vârsta între 30-65 ani. 
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B. Relaxarea într-un cadru natural 

 
Regiunea Sud-Vest Oltenia oferă turiştilor spaţii de evadare din cotidian în natură pentru 

perioade mai scurte (weekend-uri) sau mai lungi de timp (vacanţe, concedii).  
Printre locaţiile de interes se numără zonele montane, pădurile, râurile şi lacurile.  
Faţete particulare sunt reprezentate de interesul pentru zonele agroturistice, care permit 

apropierea de natură, comunicarea cu populaţia locală, iar pentru turiştii străini, atractivitatea 
acestor zone se leagă de peisajele naturale virgine, puţin sau deloc alterate de intervenţia 
omului.  

În regiunea Sud-Vest Oltenia principalele atracţii (ca surse de interes pentru turismul de 
relaxare) sunt:  

 Călimăneşti-Căciulata, indicată de turişti ca destinaţie perfectă pentru practicarea 
turismului balnear. Turismul balnear împletit cu cel de odihnă are un câmp de 
desfăşurare destul de vast în spaţiul acestor staţiuni, datorită particularităţilor acestora. 
Principalii factori care contribuie la dezvoltarea şi menţinerea interesului pentru această 
formă de turism sunt reprezentați de apele termale, minerale, lacurile cu proprietăţi 
terapeutice, clima etc. 

 Clisura  Dunării  reprezintă un loc ideal preferat de turişti pentru relaxare. Cadrul natural 
este reprezentat de dealuri stâncoase, cu parcurile şi rezervaţii naturale, cu păduri 
seculare protejate şi cu diversitatea faunei și florei.  

 Rânca, deşi este o zonă excelentă pentru practicarea sporturilor montane sau extreme 
(schi, parapantism, ciclism, ATV, offroad, dar şi fotbal, baschet, tenis etc.),  este văzută 
de turişti şi ca un cadru natural ideal relaxării, datorită aerului curat şi peisajelor 
frumoase. 

Din punct de vedere al turismului de relaxare, destinaţiile agroturistice din regiunea Sud-
Vest Oltenia suscită interesul turiştilor şi pentru că nu sunt încă foarte aglomerate şi numărul 
acestora este mic. La nivelul regiunii Oltenia sunt în prezent înregistrate în reţeaua ANTREC un 
număr total de 67 de pensiuni agro-turistice. Dintre acestea, 2 se află în Dolj, 26 în Gorj, 37 în 
Mehedinţi şi 17 în Vâlcea.  

Dintre localităţile cu potenţial de atracţie menţionăm: reședințele de județ, Corabia, 
Eșelnița, Horezu, Săcelu, Vidra, Voineasa, Băile Olăneşti, Călimăneşti-Căciulata etc. 
 

C. Practicarea turismului activ şi sportiv 

 
Regiunea este atractivă din punct de vedere al posibilităţilor oferite amatorilor de turism 

activ, de aventură şi sportiv (cu componente variate precum: sporturi convenţionale de iarnă, 
sporturi extreme), în special în zonele montane.  

Interesele turiştilor se concentrează asupra următoarelor activităţi:  
o Drumeţii prin munţi sau prin păduri din zona de deal și câmpie – în funcţie de pregătirea 

fizică, turiştii pot alege trasee cu diverse grade de dificultate, existând inclusiv trasee pentru 
profesionişti (alpinism);  

o Practicarea sporturilor de iarnă (în special schi) pe pârtiile consacrate de la Rânca și Straja, 
suscită doar un interes local şi regional, fiind mai degrabă o posibilitate de agrement pentru 
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turiştii sosiţi în aceste zone atraşi de alte elemente, decât special pentru schi; având în vedere 
că România nu este o destinaţie de schi competitivă pe plan european, principalii vizitatori 
interesaţi de schi sunt români; 

o Cicloturismul rutier şi montan sunt activităţi ce beneficiază de un cadru natural şi antropic 
propice asigurat de drumurile montane și şoselele mai puţin aglomerate către o serie de 
atracţii culturale; interesul turiştilor pentru practicarea acestui tip de turism este strâns legat 
de existenţa unor trasee sau zone marcate pentru biciclişti, respectiv a unor hărţi elocvente; 

o Practicarea sporturilor motorizate (ATV, motociclism pe drumurile forestiere şi sporturi 
extreme - parapantă, moto-deltaplan, tiroliană); în cazul acestor activităţi, componenta de 
turism este influenţată de proximitate (zona va atrage în primul rând practicanţii acestor 
sporturi din oraşele cele mai apropiate), dar şi de evenimentele de profil organizate în zonă, 
respectiv de importanţa comunităţii de adepţi ai sporturilor motorizate din regiune.  

Alte elemente de interes pentru turismul activ sunt componentele de observare a florei şi 
faunei (de exemplu, culegerea plantelor medicinale, observare de păsări – „birdwatching” – 
activităţi ce pot fi practicate în: Clisura Dunării, Corabia, etc.), dar şi unele activităţi inovatoare 
propuse turiştilor (mai ales străinilor) de către ghizi sau lideri de grup ca parte a unor programe 
mai complexe (culturale – tradiţionale – active).  

Interesul turiştilor străini pentru mişcarea în natură, mai ales când este combinată cu 
vizitarea unor obiective turistice (culturale, naturale) nu este, din păcate, suficient valorificat la 
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. 
 

D. Factorii curativi, turismul de sănătate şi SPA 

 
Practicarea turismului balnear, de sănătate şi SPA este una din tendinţele la nivel european 

în ceea ce priveşte petrecerea concediilor sau a timpului liber. Regiunea Sud-Vest Oltenia 
propune şi o astfel de sursă de interes turistic prin factorii curativi din staţiuni 
balneoclimaterice aflate în plin proces de relansare. În principiu, destinaţiile „balneo” din zona 
analizată sunt localităţile Călimăneşti-Căciulata, Băile Govora, Băile Olăneşti, Ocnele Mari, 
Săcelu, Bala. 

 Bala – Staţiunea balneară Bala, din judeţul Mehedinţi, dispune de izvoare de ape 
minerale sulfuroase, oligominerale, termale (23,5oC – 29,5oC) şi nămol terapeutic. 
Factorii terapeutici existenți la nivelul stațiunii sunt indicați pentru tratarea afecţiunilor 
reumatismale, ginecologice şi ale aparatului locomotor, precum şi a gastritelor, 
insuficienţei hepatice, a bolilor renale. 

 Băile Govora – Staţiunea dispune de izvoare bogate in ape minerale. Printre factorii 
terapeutici prezenți la nivelul stațiunii se numără: băi cu ape minerale, iod sau sulf, 
aerosoli cu iod sau sulf şi altele. Aceștia sunt recomandați pentru tratamentele celor ce 
suferă de probleme astmatice, respiratorii, de reumatism.  

 Băile Olăneşti – Staţiunea este situată la o altitudine de 450 m, în nord-estul Olteniei, 
într-o depresiune intracolinară  a Carpaţilor Meridionali de o parte şi de alta a râului 
Olăneşti, afluent al Oltului. Factorii naturali de cură prezenți pe teritoriul acesteia sunt: 
ape minerale sulfuroase, clorurate, slab iodurate, bromurate, sodice, calcice, 
magneziene.  

 Călimăneşti-Căciulata – Staţiunea este situată la o altitudine de 260 m, în Depresiunea 
Subcarpatică Jiblea – Călimăneşti, pe malul drept al Oltului la ieşirea acestuia din 
Carpaţii Meridionali. Factori naturali de cură prezenți pe teritoriul stațiunii sunt: ape 
minerale cu concentraţii ridicate, compoziţii chimice cu temperaturi variate, sulfuroase, 
clorurate, bromurate, sodice, calcice, magneziene. 
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 Ocnele Mari – Oraşul Ocnele Mari este una dintre staţiunile sezoniere din judeţul Vâlcea 
mult solicitată pentru factorii naturali de cură. Dealurile care înconjoară depresiunea 
sunt dealuri subcarpatice, monoclinale, cu altitudinea cuprinsă între 400 şi 600 m. În 
subsol se află două resurse minerale foarte importante: sarea şi tufurile 
vulcanice. Orizontul de sare, destul de gros, sub forma unui masiv, a fost exploatat încă 
din vremea geto-dacilor. Masivul de sare are o dezvoltare maximă în porţiunea Ocnele 
Mari şi Ocniţa, unde are o grosime de circa 600 m.  

 

E. Atracţiile pentru segmentul de elevi şi tineri 

 
Atracţiile turistice adresate în mod special elevilor şi tinerilor sunt centrele de agrement 

unde se pot organiza tabere de agrement sau tabere tematice (mixte – agrement şi elemente 
educaţionale, cum sunt învăţarea meşteşugurilor populare sau studierea limbilor străine), dar şi 
alte produse educaţionale speciale pentru acest segment (tabere tematice organizate de 
muzee sau de spaţii de cazare private, cursuri de turism montan ecologic, schi). Reţeaua de 
tabere şcolare din regiune este distribuită astfel74: 
 

Tabel nr. 22 – Distribuţia taberelor şcolare din regiunea Sud-Vest Oltenia 
Judeţ Centrul de agrement 

GORJ 
Săcelu 

Târgu Jiu 

 
VÂLCEA 

Brădişor 

Căciulata 

Centrul de Agrement Cozia 

MEHEDINŢI Baza turistică Drobeta Turnu Severin  

Bahna 

Mraconia 

 
La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia sunt organizate diverse tabere tematice sau tabere 

sociale. Activităţile sportive şi educative se organizează la nivelul fiecărui judeţ prin Direcţiile 
Judeţene pentru Sport şi Tineret. Dintre evenimentele organizate enumerăm câteva: 

 În judeţul Dolj:  
- Agora Nonviolenţei Andrei – Esplanada Teatrului Naţional Marin Sorescu din Craiova 

(activităţi de: baschet, badminton, şah, volei, cursuri de dans, gimnastică aerobică); 
- Cupa Micului Aruncător, Complexul Sportiv Ion Oblemenco (activităţi: aruncare ciocan, 

aruncare disc); 
- Festivalul Regional de Dans – Regiunea Oltenia „În paşi de dans”, Craiova; 
- Tabără tematică „Şcoala de Cercetaşi” – activităţi de orientare turistică Târgu Jiu; 
- Tabără tematică „O poveste de vacanţă” – activităţi de animaţie Târgu-Jiu; 
- Serbările Zăpezii în Rânca (jocuri cu specific de iarnă); 
- Tabără tematică (Şişeşti) „Tradiţii şi oportunităţi pentru tineret”- cu învăţarea 

meşteşugului olăritului; 
-  Şcoli de vară (Drobeta Turnu Severin - 2 Ediţii dedicate învăţării meşteşugului pictării de 

icoane pe sticlă). 
 

Fig. 45 – Vizită organizată în cadrul unei tabere tematice 

                                                           
74 http://www.anst.gov.ro/tabere 

http://www.anst.gov.ro/tabere
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În regiune sunt înfiinţate Centre de tineret unde se desfăşoară activităţi specifice tinerilor: 
- Centrul de Tineret Craiova (judeţul Dolj); 
- Centrul de Tineret Giurgiţa (judeţul Dolj); 
- Centrul de Tineret Târgu-Jiu (judeţul Gorj); 
- Centru de Tineret Drobeta (judeţul Mehedinţi). 

 

F. Silvoturism. Vânătoare şi pescuit. Echitaţie 

 
Suprafeţele întinse de păduri favorizează atragerea segmentelor de turişti către activităţi 

caracteristice silvoturismului. Pasionaţii pot accesa un fond de vânătoare ce include cerbi, urşi 
şi mistreţi (atât pe domenii ale statului, cât şi private) și pot alege dintr-o gamă variată de 
posibilităţi pentru practicarea pescuitului (lacuri, heleşteie, păstrăvăriile din localităţile Mălaia -  
judeţ Vâlcea; Baia de Aramă, Tismana – judeţ Gorj). În regiunea Sud Vest Oltenia sunt 
autorizate următoarele asociații sportive de vânătoare și pescuit: 

- Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Artemis”, Râmnicu Vâlcea, judeţ Vâlcea; 
- Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Diana”, Craiova, judeţ Dolj; 
- Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv Pajura Horezu, Judeţ Vâlcea; 
- Asociaţia Vânătorilor, Pescarilor şi Proprietarilor „Filiaşi”, Filiaşi, judeţ Dolj; 
- Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv „Egreta’’, Târgu Jiu, judeţ Gorj; 
- Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi ”„Golden Falcon’’, Comuna Pătulele, judeţ 

Mehedinţi; 
- Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Cerbul Horezu, sat Romanii de Jos, judeţ 

Vâlcea; 
- Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „ASGO”, Strehaia, judeţ Mehedinţi; 
- Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „BRAI”, Băile Olăneşti, judeţ Vâlcea; 
- Filiala de Vânătoare şi Pescuit Sportiv „CINEGETICA LOVIŞTEA”, Mălaia, sat Sălişte, judeţ 

Vâlcea; 
- Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Loviştea - Făgăraş”, Râmnicu Vâlcea, judeţ 

Vâlcea; 
- Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi ,,Hunting Cozia”, comuna Dăeşti,  punctul 

Vatra Satului Dăeşti, judeţ Vâlcea; 
- Asociaţia ,,Cerbul Carpatin”, Târgu Jiu, judeţ Gorj; 
- Asociaţia ,,Pro Cinegetica”, comuna Cârcea, judeţ Dolj; 
- Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv ARTEMIS, Craiova, judeţ Dolj; 
- A.V.P.S. ,,Dunărea Albastră”, Orşova, judeţ Mehedinţi; 
- Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit ,,Cerbul - Căzăneşti” Râmnicu Vâlcea, judeţ Vâlcea; 
- Asociaţia A.V.P.S. KORA, Teiuş, Scorniceşti, judeţ Olt; 
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- Asociaţia de Vânătoare ,,Carpat Hunters” , Tomşani, judeţ Vâlcea; 
- Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi ,,Jiul”, Malu Mare, judeţ Dolj; 
- Asociaţia Oltenia a Colecţionarilor de Arme, Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AOCA– 

VPS), Slatina, judeţ Olt; 
- Asociaţia   Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi ,,Boia” Râmnicu Vâlcea; 
- Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv Pelendava, Loc. Simnicul de Sus, Sat Albeşti, 

judeţ Dolj; 
- Asociaţia de Vânătoare şi Protecţia Mediului ,,Acvila Cernei”, Loc. Padeş, Sat. Motru Sec, 

judeţ Gorj; 
- Asociaţia A.V.P.S. Cormoranul Drăgăneşti - Olt, judeţ Olt; 
- Asociaţia ,,Hera” a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, Slatina, judeţ Olt; 
- Asociaţia ,,G.P.S.” a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, Slatina, judeţ Olt; 
- Asociaţia Vânătorilor Sportivi ,,D.B.M.V.” , Râmnicu Vâlcea, judeţ Vâlcea; 
- Asociaţia de Vânătoare ,,Haiducii -Cerna” , Râmnicu Vâlcea, judeţ Vâlcea; 
- Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv,,Lunca Dunării Unirea”, Unirea, judeţ Dolj; 
- Asociaţia  de Vânătoare Vulpea, Ghimpeţeni, judeţ Olt; 
- Asociaţia Vânătorească Oltul, Slatina, judeţ Olt; 
- Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv Getica, Slatina, judeţ Olt; 
- Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Cernăteşti, sat Ţiu, judeţ Dolj; 
- Asociaţia Vânătorilor Sportivi ,,AND–OLTEŢUL BĂLCEŞTI”, Bălceşti, judeţ Vâlcea; 
- Asociaţia ,,A.V.P. Cocoşarul”, Craiova, judeţ Dolj; 
- Asociaţia de Vânătoare ,,Stejarul”, comuna Lăpuşata, sat Săruleşti, judeţ Vâlcea; 
- Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi ,,Rodian”, comuna Diculeşti, sat. Băbeni - 

Olteţu, judeţ Vâlcea; 
- Asociaţia A.V.P.S. Cerveniţa, Drobeta Turnu Severin, judeţ Mehedinţi; 
- Asociaţia Vânătorilor ,,Dropia Şerbăneşti 1”, Şerbăneşti, judeţ Olt. 

 
De asemenea, există structuri turistice unde se poate practica echitaţia (de exemplu în 

cadrul Complexului Turistic Valahia - judeţ Vâlcea, Herghelia Slatina - judeţ Olt) segment 
încurajat şi  de posibilităţile oferite de cadrul pitoresc al regiunii de a crea trasee în natură. 
 

G. Meşteşugurile  

 
Meşteşugurile practicate în zonă au fost  promovate în ultima perioadă doar în cadrul 

târgurilor, expoziţiilor organizate de autorităţi şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri 
europene. 

În acest sens amintim: 

 Târgul meşterilor populari din Oltenia; 

 Târgul apicol Oltenia; 

 Saloane de Gastronomie şi Catering (organizate în incinta Centrului Expoziţional 
Transfrontalier Craiova); 

 Petrecerea câmpenească de la Şişeşti care promovează valorile tradiţionale; 

 Festivalul interjudeţean de ceramică „Oale şi sarmale”, cu muzică populară, mâncăruri 
tradiţionale, dar şi cu o expoziţie de ceramică tradiţional oltenească din zonele Şişesti, 
Horezu sau Drăgăneşti. 
Olăritul este o ocupaţie ale cărei urme pot fi trasate încă din Neolitic în regiunea Sud-Vest 

Oltenia, unde s-au descoperit obiecte ceramice din perioada dacică şi romană.  
Cea mai vestită ceramică din zonă este cea de Horezu. Faima ceramicii de Horezu se 

datorează mai multor factori. Pe de-o parte mănăstirea Horezu este din anul 1993 monument 
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UNESCO, ceea ce a determinat un flux turistic mai accentuat în acest centru, decât în zonele din 
jur, iar pe de altă parte, ceramica hurezeană se distinge de centrele din Gorj datorită 
ornamentaţiei bogate, fiind o ceramică de lux şi nu una utilitară.  Motivele specifice ceramicii 
de Horezu sunt: acantul, vrejul, laleaua, bujorul, viţa-de-vie, ştiuletele de porumb, brăduţul, 
cocoşul, pupăza, cucul, peştele, şarpele casei, steaua, soarele, crucea, capetele de îngeri 
înaripaţi, spirala, punctul, linia, cercul, pomul vieţii. În rândul motivelor se enumeră şi tehnica 
migăloasă a pânzei de păianjen, executată prin jirăvire cu gaiţa, motivul purtând numele de 
„coroană domnească”. Procedeele de înfrumuseţare folosite sunt angobarea, stropirea, 
incizarea, tăierea cu tiparul, decuparea, decoraţia picturală (Mihăescu, 2005). Culorile specifice 
ceramicii de Horezu sunt: roşu cărămiziu, albastrul, albul, galbenul, verdele şi brunul.   

 La Horezu, atelierele olarilor sunt concentrate în satul Olari, aflat la o distanţă de 3 km 
de centrul oraşului. Aici se găseşte ceramica tradiţională, decorată cu motivele autentice ale 
zonei, arsă în cuptoare pe lemne, foarte rar în cuptoare electrice şi tot aici se găsesc expoziţiile 
personale ale olarilor.  

Referitor la lucrările de specialitate legate de olărit, există studii valoroase publicate pe 
această temă precum Studiul de cercetare – proiectare privind colecţia de articole din ceramică 
cu elemente de formă, decor şi culoare în stilul tradiţional al regiunii Horezu (1977) al Silviei 
Zderciuc, care analizează ceramica populară produsă în judeţul Vâlcea în perioada 1800-1977. 
Autoarea încadrează ceramica vâlceană în trei mari grupe: ceramică smălţuită, ceramică roşie 
nesmălţuită şi ceramică nesmălţuită, albă, angobată. Tot ea inventariază 42 de centre, din care 
astăzi sunt identificate doar patru: Horezu, Vlădeşti, Slătioara şi Lungeşti în judeţul Vâlcea, 
rezultat confirmat şi de cercetarea Corinei Mihăescu - Ceramica de Hurez (2005:38).  

Pe plan internaţional, ceramica de Horezu a fost făcută cunoscută graţie lucrărilor lui Al. 
Tzigara-Sarmurcaş (L’art du peuple roumain, Geneva, 1925), lucrării profesorului George 
Oprescu (Peasant art in Romania, Londra, 1929) şi albumului de ceramică românească apărut în 
1999 în Franţa, intitulat Poteries roumaines – art et tradition, sub coordonarea lui Denis 
Chevalier. (Mihăescu, p. 33, 40)  

 Dacă zona Horezu este recunoscută pentru ceramica decorativă, zona Gorjului se 
evidenţiază prin ceramica utilitară, mai puţin ornamentată, dar păstrând tehnici utilizate şi în 
perioada daco-romană ca de exemplu tehnica îmbrânării (aplicarea unui brâu în relief pe pereţii 
ulcioarelor şi oalelor). (Mocioci, Vasilescu, 1974:125) 

Ceramica gorjeană este majoritar o ceramică roşie, smălţuită cu smalţ transparent. 
Motivele recurente sunt spicul de grâu, brăduţul, florile de salcâm, valul, semicercul, arcul, 
grupurile de puncte şi frunzele. (Mocioci, Vasilescu, 1974:129) Dintre centrele din secolul XIX se 
mai păstrează Găleşoaia, Glogova, Ştefăneşti şi Târgu-Jiu. Centrul ceramic Sişeşti produce 
următoarele obiecte: oale, ulcele, borcane, urcioare, străchini, sacsii, olane. La Noapteşa, satul 
aparţinător comunei Sişeşti, activează un număr de 28 de olari. Unele obiecte ceramice se 
utilizează la anumite sărbători şi evenimente importante din viaţa oamenilor. 

 
Fig. 46 -  Ceramică de la Şişeşti 
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Conform specificului zonei Sud-Vest Oltenia, suvenirurile care atrag interesele turiştilor 
sunt obiectele de artizanat, produsele tradiţionale şi cele cu specific local. 
 

H. Păstoritul  

 
Încă din vechime, drumul oilor a creat principalele artere comerciale de legătură între 

Ardeal, Ţara Românească şi Moldova. Activitatea de la stână, drumurile transhumanţei, 
sărbătorile şi obiceiurile ciobanilor au suscitat interesul multor cercetători. Ca și tipologie, 
păstoritul poate presupune: 

 Creşterea sedentară a oilor - constă în creşterea acestora în curtea ţăranului în sat şi nu 
implică deplasări.  

 Păstoritul pendulator cu următoarele subtipuri: păstorit agricol cu stâna la munte și 
păstoritul în zona fâneţelor.  

 Păstoritul transhumant, în cadrul acestuia fiind identificate două tipologii: o 
transhumanţă redusă şi o transhumanţă amplă.  

 Majoritatea localnicilor implicați în această activitate s-au axat pe un păstorit pendulator, 
urcând vara cu turmele la munte şi coborând toamna pentru iernat în vatra satului.  

Aşa cum arată Constantin Murgescu (1996:88), diferenţa dintre păstoritul pendulator şi cel 
transhumant este distanţa: drumurile pendulatului se despart de drumurile transhumanţei; 
primele se îndreaptă pentru iernat spre satele de obârşie, celelalte spre bălţile Dunării, [...] sau 
chiar în Dobrogea. 

Amenajările specifice activităţii de păstorit sunt: 
- stâna – aşezarea păstorească în care se adăpostesc atât oile cât şi ciobanii şi în care se 

pregătesc produsele lactate;  
- ţarcul/ocolul - locul îngrădit în care se închid şi se adăpostesc oile;  
- târla - locul neîmprejmuit şi neacoperit în care se odihnesc oile în timpul păşunatului; 
- strunga - locul unde se mulg oile; 
- buşcă/ ţoţă – adăpostul folosit de ciobani pentru a dormi aproape de oi. 
Produsele specifice preparate la stână sunt: caşul, brânza de burduf, urda, brânza, untul, 

jintiţa, smântâna, laptele și, mai rar, caşcavalul.   
De calendarul pastoral sunt legate şi o serie de sărbători, denumite nedei, prilej de 

interferenţă între ciobanii dintr-o anumită zonă şi cei din zonele învecinate. Se păstrează 
parada cântecului şi a portului popular autentic, dar produsele comercializate cu această ocazie 
nu sunt specifice şi foarte rar sunt legate de activitatea pastorală. Nedeile care se mai păstrează 
sunt: 

 Urcatul oilor la munte, care se ţine în a treia duminică din mai la Novaci;  
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 Coborâtul oilor de la munte în septembrie la Baia de Fier;  

 Nedeia de Sfântul Ilie pe 20 iulie la Polovragi, Drăgaica la Crasna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. FIŞE DE LOCALITĂŢI 

 
Pentru a asigura o viziune de ansamblu asupra potenţialului turistic al regiunii, determinat  

atât prin prisma staţiunilor atestate la nivel naţional, cât şi prin prisma localităţilor în care există 
premisele necesare dezvoltării unui turism durabil, a fost efectuată o analiză la nivel regional ce 
a vizat calcularea anumitor indicatori ce reflectă gradul de dezvoltare turistică pentru diverse 
localităţi ce se înscriu în categoriile amintite mai sus. 

 

 
1) FIŞĂ DE LOCALITATE BĂILE GOVORA 
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1. Nume: Băile Govora 
2. Judeţul: Vâlcea 
3. Indicatori identificaţi: 
 
3.1. Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 

 
Tabel nr. 23 - Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică  din 

localitatea Băile Govora 

Localitate/ani 2000 2005 206 200 200 2009 2010 2011 

Băile Govora 11 13 15 14 14 11 10 16 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 47 - Evoluţia numărului de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în 
localitatea Băile Govora 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.2. Capacitatea de cazare turistică existentă 
 

Tabel nr. 24 - Capacitatea de cazare turistică existentă în localitatea Băile Govora 
(nr. locuri) 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Băile Govora 1095 1062 108 1072 118 118 979 1055 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 48 – Evoluţia capacităţii de cazare existente în localitatea Băile Govora 
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Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

3.3. Sosiri ale turiştilor 
 

Tabel nr. 25 – Sosiri ale turiştilor în localitatea Băile Govora (nr. persoane) 

Localitate/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Băile Govora 17871 17629 18770 16651 13854 11021 13593 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 49 – Evoluţia numărului de sosiri turistice în localitatea Băile Govora 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.4. Înnoptări în structuri de primire turistică  
 

Tabel nr. 26 - Înnoptări în structuri de primire turistică în localitatea Băile Govora  
(nr. înnoptări) 

Localitate/ani 2005 2006 2007 208 20 2010 2011 

Băile Govora 195147 194302 184039 158091 133785 102404 111527 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
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Fig. 50 – Evoluţia înnoptărilor în cadrul structurilor de primire turistică din localitatea Băile 
Govora 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
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2) FIŞĂ DE LOCALITATE CĂLIMĂNEŞTI 
 

1. Nume: Călimăneşti 
2. Judeţul: Vâlcea 
3. Indicatori identificaţi: 

 
3.1. Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 

 
Tabel nr. 27 - Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 

în localitatea Călimăneşti ( nr. structuri) 

Localitate/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Călimăneşti 19 32 37 38 37 40 40 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 51 – Evoluţia numărului total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 
turistică în localitatea Călimăneşti 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.2. Capacitatea de cazare turistică existentă 

 
Tabel nr. 28 – Capacitatea de cazare turistică existentă în localitatea Călimăneşti 

(nr. locuri) 

Localitate/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Călimăneşti 19 32 37 38 37 40 40 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 52 - Evoluţia capacităţii de cazare existente în localitatea Călimăneşti 
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Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 
3.3. Sosiri ale turiştilor 

 
Tabel nr. 29 – Sosiri ale turiştilor în localitatea Călimăneşti 

(nr. persoane) 

Localitate/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Călimăneşti 65005 81744 77731 79746 71661 69177 107472 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 53 - Evoluţia numărului de sosiri turistice în localitatea Călimăneşti 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.4. Înnoptări în structuri de primire turistică 

 
Tabel nr. 30 – Număr de înnoptări în structuri de primire turistică din localitatea 

Călimăneşti 

Localitate/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Călimăneşti 477651 479489 485899 483191 428630 383961 450948 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 54 - Evoluţia înnoptărilor în cadrul structurilor de primire turistică din localitatea 
Călimăneşti 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
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3) FIŞĂ DE LOCALITATE OCNELE MARI 
 
1. Nume: Ocnele Mari 
2. Judeţul: Vâlcea 
3. Indicatori identificaţi: 
 
3.1. Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 
 
Tabel nr. 31 - Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică din 

localitatea Ocnele Mari 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ocnele Mari 3 5 4 4 4 4 4 4 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 55 – Evoluţia numărului total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 
turistică în localitatea Ocnele Mari 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.2. Capacitatea de cazare turistică existentă 
 

Tabel nr. 32 - Capacitatea de cazare turistică existentă în localitatea Ocnele Mari  
(nr. locuri) 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ocnele Mari 349 387 287 287 257 257 267 187 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 56 - Evoluţia capacităţii de cazare existente în localitatea Ocnele Mari 
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Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

3.3. Sosiri ale turiştilor 
 

Tabel nr. 33 – Sosiri ale turiştilor în localitatea Ocnele Mari 
(nr. persoane) 

Localitate/ani 2000 00 2006 007 2008 2009 2010 2011 

Ocnele Mari 395 686 667 1326 716 507 1191 395 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 57 - Evoluţia numărului de sosiri turistice în localitatea Ocnele Mari 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.4. Înnoptări în structuri de primire turistică  
 

Tabel nr. 34 – Număr înnoptări în structuri de primire turistică din localitatea Ocnele Mari 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ocnele Mari 815 1198 1218 2528 1418 878 1941 815 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 58 - Evoluţia înnoptărilor în cadrul structurilor de primire turistică din localitatea Ocnele 
Mari 
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Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 

 
 
 

4) FIŞĂ DE LOCALITATE MĂLAIA 
 
1. Nume: Mălaia 
2. Judeţul: Vâlcea 
3. Indicatori identificaţi: 
 
3.1. Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică  
 

Tabel nr. 35 - Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 200 2011 

Mălaia 1 5 6 6 6 8 8 10 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 59 – Evoluţia numărului total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 
turistică în localitatea Mălaia 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.2. Capacitatea de cazare turistică existentă 
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Tabel nr. 36 – Capacitatea de cazare turistică existentă în localitatea Mălaia (nr. locuri) 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mălaia 280 132 142 137 142 174 221 262 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 60 - Evoluţia capacităţii de cazare existente în localitatea Mălaia 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.3. Sosiri ale turiştilor 
 

Tabel nr. 37 – Sosiri ale turiştilor în localitatea Mălaia (nr. persoane) 

Localitate/ai 000 205 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mălaia 2085 1858 1317 1920 2099 961 1493 2085 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 61 - Evoluţia numărului de sosiri turistice în localitatea Mălaia 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.4. Înnoptări în structuri de primire turistică  
 

Tabel nr. 38 – Număr înnoptări în structuri de primire turistică din localitatea Mălaia 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mălaia 9128 6394 4139 7186 6929 2876 4133 9128 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
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Fig. 62 - Evoluţia înnoptărilor în cadrul structurilor de primire turistică din localitatea Mălaia 

  
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 

 
 
 

5) FIŞĂ DE LOCALITATE VOINEASA 
 
1. Nume: Voineasa 
2. Judeţul: Vâlcea 
3. Indicatori identificaţi: 
 
3.1. Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 
 

Tabel nr. 39 - Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică din 
localitatea Voineasa 

Localitate/ani 2000 2005 206 2007 2008 2009 2010 2011 

Voineasa 19 29 31 33 33 37 41 46 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 63 – Evoluţia numărului total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 
în localitatea Voineasa 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
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3.2. Capacitatea de cazare turistică existentă 
 

Tabel nr. 40 – Capacitatea de cazare turistică existentă în localitatea Voineasa (nr. locuri) 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Voineasa 1731 1751 1780 1803 117 1945 2029 1731 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 64 - Evoluţia capacităţii de cazare existente în localitatea Voineasa 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
 
3.3. Sosiri ale turiştilor 
 

Tabel nr. 41 – Sosiri ale turiştilor în localitatea Voineasa (nr. persoane) 

Localitate/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Voineasa 13478 13137 15792 20065 15202 5498 6820 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. nr. 65 - Evoluţia numărului de sosiri turistice în localitatea Voineasa 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.4. Înnoptări în structuri de primire turistică  
 

Tabel nr. 42 – Număr înnoptări în structuri de primire turistică din localitatea Voineasa 

Localitate/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Voineasa 79373 7285 5748 82412 59359 22956 25931 
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Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 66 - Evoluţia înnoptărilor în cadrul structurilor de primire turistică  
din localitatea Voineasa 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
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6) FIŞĂ DE LOCALITATE BALA 
 
1. Nume: Bala 
2. Judeţul: Mehedinţi 
3. Indicatori identificaţi: 
 
3.1. Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică  
 

Tabel nr. 43 - Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 
din localitatea Bala 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bala 2 1 1 1 1 1 1 1 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 67 – Evoluţia numărului total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 
turistică în localitatea Bala 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.2. Capacitatea de cazare turistică existentă 
 

Tabel nr. 44 - Capacitatea de cazare turistică existentă în localitatea Bala (nr. locuri) 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bla 265 28 208 208 208 208 208 208 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 68 - Evoluţia capacităţii de cazare existente în localitatea Bala 
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Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 
3.3. Sosiri ale turiştilor 

 
Tabel nr. 45 – Sosiri ale turiştilor în localitatea Bala (nr. persoane) 

Localitate/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bala 2288 2477 3172 3074 3058 2530 2487 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 69 - Evoluţia numărului de sosiri turistice în localitatea Bala 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.4. Înnoptări în structuri de primire turistică  
 

Tabel nr. 46 – Numărul de înnoptări în structuri de primire turistică din localitatea Bala 

Localitate/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bala 41184 44586 57096 5565 5504 42906 2487 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 70 - Evoluţia înnoptărilor în cadrul structurilor de primire turistică  
din localitatea Bala 

  
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
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7) FIŞĂ DE LOCALITATE ŞIMIAN 
 
1. Nume: Şimian 
2. Judeţul: Mehedinţi 
3. Indicatori identificaţi: 
 
3.1. Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică  
 
Tabel nr. 47 - Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 

din localitatea Şimian 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Şimian 1 1 1 1 1 4 4 4 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 71 – Evoluţia numărului total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare  
turistică în localitatea Şimian 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.2. Capacitatea de cazare turistică existentă 
 

Tabel nr. 48 - Capacitatea de cazare turistică existentă din localitatea Şimian (nr. locuri) 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Şimian 1 13 1 14 14 68 68 68 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 72 - Evoluţia capacităţii de cazare existente în localitatea Şimian 
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Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
3.3. Sosiri ale turiştilor 
 

Tabel nr. 49 – Sosiri ale turiştilor în localitatea Şimian (nr. persoane) 

Localitate/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Şimian 63 129 121 644 1988 2197 2517 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 73 - Evoluţia numărului de sosiri turistice în localitatea Şimian 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.4. Înnoptări în structuri de primire turistică 
  

Tabel nr. 50 – Număr de înnoptări în structuri de primire turistică din localitatea Şimian 

Localitate/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Şimian 63 133 121 1062 4321 630 637 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 74 - Evoluţia înnoptărilor în cadrul structurilor de primire turistică  
din localitatea Şimian 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
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8) FIŞĂ DE LOCALITATE DUBOVA 
 
1. Nume: Dubova 
2. Judeţul: Mehedinţi 
3. Indicatori identificaţi: 
 
3.1. Capacitatea de cazare turistică 
 

Tabel nr. 51 – Capacitatea de cazare turistică din localitatea Dubova (nr. locuri) 

Localitate/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dubova 6120 6120 310 1776 732 210 6120 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 75 - Evoluţia capacităţii de cazare existente în localitatea Dubova 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
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9) FIŞĂ DE LOCALITATE NOVACI 
 
1. Nume: Novaci 
2. Judetul: Gorj 
3. Indicatori identificaţi: 
 
3.1. Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică  
 
Tabel nr. 52 - Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 

din localitatea Novaci 

Localitate/ai 2000 2005 2006 2007 2008 2009 210 201 

Novaci 1 6 8 8 8 14 15 12 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 76 – Evoluţia numărului total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 
turistică existente în localitatea Novaci 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.2. Capacitatea de cazare turistică existentă 
 

Tabel nr. 53 - Capacitatea de cazare turistică existentă în localitatea Novaci (nr. locuri) 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Novaci 14 108 157 16 157 323 352 337 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 77 - Evoluţia capacităţii de cazare existente în localitatea Novaci 
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Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
 
 

3.3. Sosiri ale turiştilor 
 

Tabel nr. 54 – Sosiri ale turiştilor în localitatea Novaci (nr. persoane) 

Localitat/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dubova 1308 3531 2948 2416 2839 2134 5885 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 78 - Evoluţia numărului de sosiri turistice în localitatea Novaci 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.4. Înnoptări în structuri de primire turistică  
 

Tabel nr. 55 – Număr de înnoptări în structuri de primire turistică din localitatea Novaci 

Localitate/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dubova 2807 8526 6658 4856 722 3962 11320 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

 
 
 

Fig. 79 - Evoluţia înnoptărilor în cadrul structurilor de primire turistică  
din localitatea Novaci 



 

150 
 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 

 
 
 
 
 
 

10) FIŞĂ DE LOCALITATE BAIA DE FIER 
 
1. Nume: Baia de Fier 
2. Judeţul: Gorj 
3. Indicatori identificaţi: 
 
3.1. Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică  
 
Tabel nr. 56 - Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 

din localitatea Baia de Fier 

Localitate/ani 200 2005 206 2007 2008 2009 2010 2011 

Baia de Fier 2 3 2 1 1 6 9 10 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 80 – Evoluţia numărului total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 
turistică existente în localitatea Baia de Fier 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.2. Capacitatea de cazare turistică existentă 
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Tabel nr. 57 – Capacitatea de cazare turistică existentă în localitatea Baia de Fier 
(nr. locuri) 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Baia de Fier 71 89 69 12 12 70 122 227 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 81 - Evoluţia capacităţii de cazare existente în localitatea Baia de Fier 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
 
3.3 Sosiri ale turiştilor 

 
Tabel nr. 58 – Sosiri ale turiştilor în localitatea Baia de Fier (nr. persoane) 

Localitate/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dubova 669 575 Lipsă date statistice 233 1415 1490 4330 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 82 - Evoluţia numărului de sosiri turistice în localitatea Baia de Fier 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.4. Înnoptări în structuri de primire turistică  
 

Tabel nr. 59 – Număr de înnoptări în structuri de primire turistică din localitatea  
Baia de Fier 

Localitate/ani 2005 2006 2007 200 2009 2010 2011 

Dubova 1428 899 Lipsă date statistice 513 3658 5221 10879 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 83 - Evoluţia înnoptărilor în cadrul structurilor de primire turistică din localitatea Baia de 
Fier 
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Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) FIŞĂ DE LOCALITATE BUMBEŞTI-JIU 
 
1. Nume: Bumbeşti-Jiu 
2. Judeţul: Gorj 
3. Indicatori identificaţi: 
 
3.1. Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică  

 
Tabel nr. 60 - Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică din 

localitatea Bumbeşti-Jiu 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bumbeşti-Jiu 1 Lipsă date statistice 1 1 1 2 2 3 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 84 – Evoluţia numărului total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 
turistică existente în localitatea Bumbeşti-Jiu 
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Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.2. Capacitatea de cazare turistică existentă 
 

Tabel nr. 61 – Capacitatea de cazare turistică existentă în localitatea Bumbeşti-Jiu  
(nr. locuri) 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bumbeşti-Jiu 8 Lipsă date statistice 20 20 26 68 68 82 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 85 - Evoluţia capacităţii de cazare existente în localitatea Bumbeşti-Jiu 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

3.3 Sosiri ale turiştilor 
 

Tabel nr. 62 – Sosiri ale turiştilor în localitatea Bumbeşti-Jiu (nr. persoane) 

Localitate/ani 005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bumbeşti-Jiu Lipsă date statistice 1581 1312 3563 2247 2209 1630 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 86 - Evoluţia numărului de sosiri turistice în localitatea Bumbeşti-Jiu 
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Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.4. Înnoptări în structuri de primire turistică  
 

Tabel nr. 63 – Număr de înnoptări în structuri de primire turistică din localitatea  
Bumbeşti-Jiu 

Localitate/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bumbeşti-Jiu Lipsă date statistice 1581 112 3613 2289 2248 1645 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 
Fig. 87 - Evoluţia înnoptărilor în cadrul structurilor de primire turistică din localitatea Bumbeşti-

Jiu 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
 
 
 
 
 
 

 
12) FIŞĂ DE LOCALITATE SĂCELU 
 
1. Nume: Săcelu 
2. Judeţul: Gorj 
3. Indicatori identificaţi: 
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3.1. Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică  
 
Tabel nr. 64 - Numărul total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 

din localitatea Bumbeşti-Jiu 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 200 2009 201 2011 

Săcelu 4 3 3 3 3 3 3 3 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 88 – Evoluţia numărului total de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare 
turistică existente în localitatea Săcelu 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.2. Capacitatea de cazare turistică existentă 

 
Tabel nr. 65 - Capacitatea de cazare turistică existentă în localitatea Săcelu (nr. locuri) 

Localitate/ani 2000 2005 2006 2007 2008 209 2010 2011 

Săcelu 278 220 220 182 182 182 182 182 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 89 - Evoluţia capacităţii de cazare existente în localitatea Săcelu 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.3 Sosiri ale turiştilor 
 

Tabel nr. 66 – Sosiri ale turiştilor în localitatea Săcelu (nr. persoane) 
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Localitate/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Săcelu 1127 1222 1247 1644 2845 2342 1716 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 90 - Evoluţia numărului de sosiri turistice în localitatea Săcelu 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.4. Înnoptări în structuri de primire turistică  
 

Tabel nr. 67 – Număr de înnoptări în structuri de primire turistică din localitatea Săcelu 

Localitate/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Săcelu 13598 14881 12716 18742 18919 13570 13039 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 91 - Evoluţia înnoptărilor în cadrul structurilor de primire turistică din  
localitatea Săcelu 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
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13) FIŞĂ DE LOCALITATE CORABIA 
 
1. Nume: Corabia 
2. Judeţul: Olt 
3. Indicatori identificaţi: 
 
3.1. Capacitatea de cazare turistică existentă 
 

Tabel nr. 68 – Capacitatea de cazare turistică existentă în localitatea Corabia (nr. locuri) 

Localitate/ani 2000 200 2009 2010 2011 

Corabia 57 12 12 Lipsă date statistice 51 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 92 - Evoluţia capacităţii de cazare existente în localitatea Corabia 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.2. Sosiri ale turiştilor 
 

Tabel nr. 69 – Sosiri ale turiştilor în localitatea Corabia (nr. persoane) 

Localitate/ani 2008 2009 2010 2011 

Corabia 179 3 247 1308 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 93 - Evoluţia numărului de sosiri turistice în localitatea Corabia 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
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14) FIŞĂ DE LOCALITATE SCORNICEŞTI 
 
1. Nume: Scorniceşti 
2. Judeţul: Olt 
3. Indicatori identificaţi: 
 
3.1. Capacitatea de cazare turistică în funcţiune 
 

Tabel nr. 70 – Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în localitatea Scorniceşti  
(nr. locuri) 

Localitatean 2000 2008 200 2010 2011 

Scorniceşti 63 68 64 74 74 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 94 – Evoluţia capacităţii de cazare existente în localitatea Scorniceşti 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
3.2. Sosiri ale turiştilor 
 

Tabel nr. 71 – Sosiri ale turiştilor în localitatea Scorniceşti (nr. persoane) 

Localitate/ani 2008 2009 2010 2011 

Scorniceşti 334 721 1255 679 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 95 – Evoluţia numărului de sosiri turistice în localitatea Scorniceşti  
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Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
Pentru a putea promova un turism durabil şi integrat la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, 

este esenţială formularea unei viziuni obiective asupra potenţialului turistic ce poate fi 
valorificat, precum şi a altor elemente ce în mod cumulat creează premisele necesare 
dezvoltării activităţii turistice în zonă. Astfel, pornind de la informaţiile prezentate anterior la 
nivelul Fişelor de localităţi, au fost extrase următoarele concluzii referitoare la evoluţia 
indicatorilor analizaţi: 
 

Tabel nr. 72 – Capacitate de cazare turistică – localităţi judeţul Vâlcea (nr. locuri) 

Localităţi/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Băile Olăneşti 2076 2297 2402 2428 2390 2418 2341 2545 

Călimăneşti 3437 3134 3056 3312 3299 3362 3109 3263 

Ocnele Mari 349 387 287 287 257 257 267 187 

Mălaia 280 132 142 137 142 174 221 262 

Voineasa 1603 1731 1751 1780 1803 1917 1945 2029 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 96 – Evoluţia capacităţii de cazare turistică din localităţile judeţului Vâlcea 
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Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
Capacitatea de cazare turistică în principalele localităţi turistice din judeţul Vâlcea în 

perioada 2000-2011 a scăzut, în mare parte datorită închiderii unor structuri de cazare deţinute 
de stat, capacitatea pensiunilor deschise fiind inferioară acestor închideri şi reorganizări.  
 
 

Tabel nr. 73 - Capacitate de cazare turistică – localităţi judeţul Gorj (nr. locuri) 

Localităţi/ani 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bumbesti-Jiu 8 Lipsă date statistice 20 20 26 68 68 82 

Novaci 14 108 157 166 157 323 352 337 

Baia De Fier 71 89 69 12 12 70 122 227 

Săcelu 278 220 220 182 182 182 182 182 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 97 – Evoluţia capacităţii de cazare turistică din localităţile judeţului Gorj 
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Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
Judeţul Gorj este cunoscut mai ales pentru turismul rural şi montan, însă infrastructura 

hotelurilor nu este foarte dezvoltată, pensiunile şi vilele turistice având o dezvoltare mult mai 
accentuată. În perioada 2000-2011 cea mai puternică dezvoltare a capacităţii turistice a avut-o 
oraşul Novaci care se află în apropierea staţiunii montane Rânca, aceasta devenind principala 
destinaţie pentru practicarea sporturilor de iarnă din regiunea S-V Oltenia. 
 

Tabel nr. 74 - Numărul de sosiri ale turiştilor în localităţile din judeţul Vâlcea  
(nr. persoane) 

Localităţi/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Băile Olăneşti 34932 40874 49672 48343 42577 41332 38723 

Călimăneşti 65005 81744 77731 79746 71661 69177 107472 

Ocnele Mari 395 686 667 1326 716 507 1191 

Mălaia 2085 1858 1317 1920 2099 961 1493 

Voineasa 13478 13137 15792 20065 15202 5498 6820 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 

Fig. 98 – Evoluţia numărului de sosiri ale turiştilor în localităţile din judeţul Vâlcea 



 

162 
 

 
Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
Forma de turism preponderentă practicată de turiştii care preferă localităţile vâlcene este 

turismul de recreere şi odihnă. Numărul de sosiri ale turiştilor s-a menţinut constant în 
perioada 2005-2011. În staţiunea Călimăneşti numărul de sosiri a crescut semnificativ în 
perioada 2005-2011 datorită unor investiţii în modernizarea şi renovarea hotelurilor principale 
din localitate. 
 

Tabel nr. 75 - Numărul de sosiri ale turiştilor în localităţile din judeţul Gorj 
(nr. persoane) 

Localităţi/ani 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bumbeşti-Jiu Lipsă date 
statistice 

1581 1312 3563 2247 2209 1630 

Novaci 1308 3531 2948 2416 2839 2134 5885 

Baia De Fier 669 575 Lipsă date 
statistice 

233 1415 1490 4330 

Săcelu 1127 1222 1247 1644 2845 2342 1716 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 
 
 

Fig. 99 – Evoluţia  numărului de sosiri ale turiştilor în localităţile din judeţul Gorj 
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Sursa: Prelucrare date statistice INS, 2012 

 
Localităţile din judeţul Gorj cu potenţial turistic au reuşit în perioada 2005-2011 să atragă 

un număr semnificativ de turişti. Aceste localităţi s-au dezvoltat pe baza turismului montan şi 
de recreere, staţiunea Rânca având un potenţial turistic ridicat favorizat de deţinerea unui 
domeniu schiabil cuprinzător, ce pleacă de la altitudinea de 1600 metri şi urcă până la 2100 
metri. Stratul de zăpadă din staţiune este satisfăcător pe perioada de iarnă, fiind întreţinut de 
precipitaţiile dese sub formă de ninsoare, sezonul de schi durând între 4-5 luni pe an. Pe lângă 
sporturile de iarnă, se pot face drumeţii montane, se poate practica schi de tură, plimbări cu 
atv-ul, parapanta, off-road, moto, cicloturism, canyoning, rafting, pescuit sportiv şi vânătoare, 
water walking ball şi summer tubing. 

 
Infrastructura turistică în judeţul Olt nu este suficient dezvoltată, hoteluri şi pensiuni 

turistice existând doar într-un număr scăzut de localităţi. Ca şi potenţial turistic, în judeţul Olt 
se remarcă localităţile Scorniceşti şi Corabia, unde însă atât capacitatea de cazare cât şi 
numărul de vizitatori sunt foarte reduse, fiind necesare investiţii importante în promovarea 
turistică şi dezvoltarea infrastructurii turistice. 

 
Nu există date statistice pentru potenţialele staţiuni identificate la nivelul judeţului Dolj, 

dar, prin prisma  analizei efectuate în cadrul Secţiunii 1 există un potenţial de dezvoltare 
turistică ridicat la nivelul judeţului. Cu toate acestea nu există suficiente structuri de cazare şi  
infrastructura de transport nu este dezvoltată la un nivel corespunzător. Potenţialele staţiuni 
identificate la nivelul judeţului Dolj sunt Gighera, Urzicuţa, Bechet, Segarcea, Zăval. Craiova 
prezintă avantajul unui aeroport internaţional modernizat care poate susţine transportul 
turiştilor, acesta putând reprezenta principala poartă de intrare a turiştilor. 
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Activitățile turistice desfășurate la nivelul regiunii, pot avea un efect dăunător asupra 
arealului înconjurător. Următoarele aspecte aferente destinațiilor turistice pot avea ca efect 
degradarea calității mediului: supraaglomerarea cu autovehicule, depozitarea haotică și 
necontrolată a deșeurilor rezultate din  activitățile turistice ale destinației, zgomotul nocturn al 
localurilor sau al vehiculelor venite la destinația turistică respectivă (deprecierea calităţii 
aerului este extrem de dăunătoare circulaţiei turistice, zgomotul fiind  şi el un factor de risc). De 
menționat, că impactul ecologic pe care îl au anumite substanţe care nu sunt biodegradabile 
pot deteriora și degrada mediul destinației turistice. Impactul negativ al turismului asupra 
mediului din regiune este cauzat de următoarele elemente: 
● circulaţia turistică necontrolată, mai ales în afara traseelor marcate, poate conduce la 
distrugeri ale solului, vegetaţiei și perturbării faunei. 
● lipsa unor amenajări specifice, destinate popasurilor, ce are ca efect instalarea corturilor, în 
zonele şi traseele de mare interes turistic; 
● distrugerile cauzate de turismul automobilistic, prin parcarea şi circulaţia  în locuri interzise;                                                                                                                                                    
● exploatarea intensivă a resurselor naturale cu valenţe turistice (ape minerale, plaje, apa 
lacurilor sărate); 
● dotarea precară a structurilor turistice de primire și alimentaţie publică referitoare la 
echipamentele de producere a energiei alternative, reciclare şi epurare a apelor utilizate,  
depozitare și compostare a deșeurilor. 
           În condiţiile dezvoltării activităţilor turistice  într-un ritm rapid, fenomenul de impact 
negativ poate fi exprimat şi prin: 
● tendinţa de extindere a structurilor şi serviciilor turistice, în loc de utilizarea complexă a 
dotărilor existente;  
● creşterea gradului de urbanizare a localităţilor;  
● extinderea fluxului de turişti ce conduce la suprasaturarea infrastructurilor turistice existente 
şi diversificarea  formelor de poluare.                                            
Este imperativă evaluarea impactului în mediu a activităților turistice (conform directivelor 
Uniunii Europene), fiecare ţară membră fiind obligată să introducă în legislaţia naţională 
prevederile referitoare la impactul marilor proiecte turistice (şi de altă natură) asupra mediului, 
inclusiv modernizarea tehnologiilor de refacere a mediului afectat de acțiunea turistului. 
Mediul diversificat asigură turismului o ofertă diversificată, iar calitatea ofertei este 
dependentă de calitatea mediului (a apelor, solului, aerului, faunei, vegetaţiei etc.). 
   
Dezvoltarea turismului poate avea efecte negative și asupra mediului socio-cultural precum:    
a) pierderea identităţii şi tradiţiilor culturale ale comunităţilor locale; 
b) dispariţia ocupaţiilor tradiţionale; 
c) limitarea oportunităţilor profesionale datorită dominaţiei economice a turismului; 
d) slaba motivare profesională; 
e) subordonarea culturală a obiectivelor industriei turistice; 
f) subordonarea faţă de decidenţii externi din piața turistică unde va fi promovat produsul 
respectiv; 
g) apariția problemelor de securitate socială (infracţiuni). 
 
Şi asupra mediului urban, dezvoltarea turismului are o serie de efecte negative: 
a) urbanizarea supraintensivă; 
b) uniformitatea / anonimatul zonelor turistice; 
c) supraîncălzirea capacităţilor de primire; 
d) traficul excesiv; 
e) degradarea mediului urban şi a structurilor turistice datorită întreţinerii insuficiente; 
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g) poluarea vizuală prin inestetic;     
h) poluarea sonoră.  
 
În concluzie: marea provocare a turismului este aceea de a fi în continuare competitiv, dar în 
acelaşi timp durabil, deoarece pe termen lung este recunoscut faptul că durabilitatea 
reprezintă a condiție esențială pentru competitivitate. 

2.2. Poziţia turismului în contextul socio-economic regional  

Trăsăturile economice ale regiunii îşi găsesc originea în caracterul agricol şi industrial al 
acesteia. Însă, industrializarea forţată a regiunii, cu precădere în capitalele de judeţ, fără a se 
ţine seama de tradiţiile regionale precum şi de capacitatea reală a resurselor umane, a dus 
implicit la dezvoltarea relativ haotică şi necontrolată a unor zone urbane, investiţiile pentru 
infrastructură, locuinţe şi obiective sociale nefiind corelate cu investiţiile în obiective 
economice. 

Urmărind firul istoric al dezvoltării regiunii, obiectivele economice trasate în perioada 
comunistă au fost de mari dimensiuni, necesitând resurse exagerate şi bazându-se pe 
tehnologii energofage şi de productivitate scăzută. Datorită sistemului centralizat existent, cele 
mai multe din localităţile regiunii au devenit puternic dependente de anumite sectoare 
economice. După 1989, odată cu prăbuşirea sistemului centralizat, obiectivele economice ale 
regiunii nu au mai fost adaptate noii ordini economice şi s-au confruntat cu o serie de 
disfuncţionalităţi. 

După 1990, regiunea a traversat o perioadă de tranziţie economică, cu unele momente 
dificile, restructurarea industrială realizându-se cu mari greutăţi şi sacrificii. Principalele cauze 
care au dus la prelungirea anevoioasă a perioadei de tranziţie au fost căderea economică a 
unor unităţi cu tehnologii învechite, rămase fără resurse şi pieţe de desfacere, rezistenţa la 
schimbare a factorilor guvernamentali şi de management local şi tensiunile sociale, acestea 
generând totodată mari costuri. Trebuie subliniat de asemenea faptul că în raport cu celelalte 
zone ale ţării, regiunea Sud-Vest Oltenia a trecut mai greu la economia de piaţă şi 
confruntându-se deseori cu refuzul investitorilor de a investi în viitorul economic al acesteia pe 
motiv de neatractivitate a mediului de afaceri.75 

Tranziţia economică în regiune a avut un cuvânt greu de spus, afectând fără excepţie toate 
sectoarele economice. Privatizarea făcută cu mare întârziere şi numai după ce obiectivele 
vizate au ajuns în stare economică dificilă, şi-a pus amprenta asupra bazei industriale. Numărul 
de locuri de muncă din marile întreprinderi a început să se reducă progresiv, odată cu 
restrângerea activităţii economice a acestora. Putem aminti în acest sens de Electroputere, 
IUG, Avioane, Combinatul Chimic, MAT Craiova, Biosinteza Calafat şi altele. 

Pe de altă parte, au fost şi întreprinderi a căror privatizare s-a făcut la timp, iar costurile 
sociale au fost suportabile: IOB Balş, Aluminiu Slatina, Cable Slatina, Fabrica de Ţevi Slatina, 
Vagoane Caracal, Vagoane Turnu Severin, Şantierul Naval Turnu Severin, ş.a. 

Evoluţia PIB la nivelul regiunii S-V Oltenia a cunoscut în perioada 2004-2009 creşteri 
semnificative. Ea poate fi împărţită în două subperioade. În prima parte a intervalului, PIB s-a 
aflat în continuă creştere şi, făcând o comparaţie între cele două borne ale intervalului - 2004 şi 
2008, constatăm că acesta aproape s-a dublat într-un interval de 4 ani. Acest lucru denotă o 
activitate economică din ce în ce mai prosperă. Anul 2009 a adus un regres în ceea ce priveşte 
valoarea PIB la nivelul regiunii, ca urmare a crizei economice care a afectat mai toate sectoarele 
activităţii economice.   

                                                           
75 ADR Oltenia 
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Tabel nr. 76 - PIB S-V Oltenia (mil. lei) 

Regiunea S-V Oltenia Produsul intern Brut 

Anul 2004 21.709,7 

Anul 2005 23.920,5 

Anul 2006 28.589,2 

Anul 2007 34.419,6 

Anul 2008 41.921,9 

Anul 2009 39.953,9 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2012 
 

În Figura  100, am prezentat evoluţia PIB S-V Oltenia în perioada 2004 – 2009: 
 

Fig. 100 – Evoluţia PIB S-V Oltenia în perioada 2004 – 2009 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2012 

 
În ceea ce priveşte ponderea PIB a regiunii S-V Oltenia în totalul PIB la nivel naţional, 

aceasta reprezenta la nivelul anului 2009 aproape 8%, situându-se pe ultima poziţie la nivelul 
celor opt regiuni de dezvoltare ale ţării. 

 
Tabel nr. 77 - PIB regional 2009 (mil. lei ) 

TOTAL 501139,4 

Regiunea NORD-VEST 57900,2 

Regiunea CENTRU 57100,9 

Regiunea NORD-EST 54408,4 

Regiunea SUD-EST 52706 

Regiunea SUD-MUNTENIA 65141,8 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 124288,8 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 39953,8 

Regiunea VEST 49200,2 

Sursa: INS, 2012 
 

În Figura  101 este prezentată evoluţia PIB regional în anul 2009. 
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Fig. 101 – Evoluţia PIB regional în anul 2009 

 
Sursa: INS, 2012 

 
Cel mai mare aport la formarea PIB la nivelul regiunii S-V Oltenia revine judeţului Dolj cu 

un procent de 33,4%, urmat de judeţul Gorj cu aproape 22%, Vâlcea (18,48%), Olt (15,23%) şi 
Mehedinţi (10,9%).  

 
Tabel nr. 78 - PIB la nivelul judeţelor regiunii S-V Oltenia în 2009 (mil. lei) 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 39953,8 

Dolj 13355,2 

Gorj 8764,2 

Mehedinţi 4359,8 

Olt 6087,7 

Vâlcea 7386,9 

Sursa: INS, 2012 
 

În Figura 102 este prezentată evoluţia PIB la nivelul judeţelor regiunii Sud-Vest Oltenia 
în anul 2009: 

 
Fig. 102 – Evoluţia PIB la nivelul judeţelor regiunii Sud-Vest Oltenia în anul 2009 
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Sursa: INS, 2012 

 
Raportându-ne la situaţia sectorului hotelier şi a celui de restaurante în ponderea PIB, 

remarcăm tot o evoluţie ascendentă, şi de două ori şi ceva mai performantă din punct de 
vedere al încasărilor într-un interval de patru ani. Corelând anul de vârf comun 2008, al PIB-ului 
atât la nivelul regiunii cât şi la nivelul sectorului hotelier şi de restaurante putem vedea 
procentual aportul acestuia din urmă la formarea celui dintâi. Calculul scoate în evidenţă o cifră 
destul de modestă. Astfel în 2008, contribuţia sectorului hotelier şi a celui de restaurante a 
reprezentat 1,24% din PIB-ul regiunii S-V Oltenia. Deşi pe o pantă ascendentă, după cum o 
arată tabelul de mai jos, rezultatul nu este unul spectaculos.  

 
Tabel nr. 79 - PIB S-V Oltenia – Hoteluri şi restaurante 

- mil. lei - 
Regiunea  

S-V Oltenia 
Produsul intern Brut 

Anul 2004 234,5 

Anul 2005 343,5 

Anul 2006 433,5 

Anul 2007 501,7 

Anul 2008 523,4 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2012 
 

În Figura  103 este prezentată evoluţia PIB în regiunea Sud-Vest Oltenia, pe sectorul de 
activitate hoteluri şi restaurante: 
 

Fig. 103 – Evoluţia PIB în regiunea Sud-Vest Oltenia – Hoteluri şi restaurante 
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Sursa: INS, 2012 
 

La nivelul anului 2008, ponderea activităţii domeniului hoteluri şi restaurante era printre 
cele mai mici, comparativ cu celelalte sectoare ale activităţii economice, contribuind cu 
aproximativ 1,25% la PIBR. 

În tabelul nr. 80 este prezentat Produsul Intern Brut regional în anii 2008 şi 2009. 
                                                                 

Tabel nr. 80 - Produsul Intern Brut Regional- mil. lei 

Sud Vest Oltenia 2008 2009 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 3872,4 3766,7 

Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 

10301,2 10334,3 

Construcţii 4394 4584,6 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; 
transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante 

7089,7 6765,8 

Informaţii şi comunicaţii 378 418,3 

Intermedieri financiare şi asigurări 460,6 437,6 

Tranzacţii imobiliare 2673,1 2645,8 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi 
activităţi de servicii suport 

1025,5 1082,6 

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; 
sănătate şi asistenţă socială 

5187,1 5365,5 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi 
alte servicii 

592,2 607,1 

Valoarea adaugată brută regională (VABR) 35973,8 36008,3 

Impozite pe produs1) 4426,1 4027,6 

Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 93,5 73,7 

Subvenţii pe produs -153,2 -155,8 

Produs intern brut regional (PIBR)- total 40340,2 39953,8 

Produs intern brut regional pe locuitor (lei) 17831,8 17752,8 

             Sursa: INS, 2012 
În Figura 104 este prezentată evoluţia Produsului Intern Brut regional în anii 2008 şi 

2009, pe sectoare ale activităţii economice: 
 

Fig. 104 - Evoluţia Produsului Intern Brut regional în anii 2008 şi 2009 
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Sursa: INS, 2012 

 
O altă comparaţie relevantă o reprezintă contribuţia domeniului hoteluri-restaurante la 

nivel de regiune. Astfel, aportul sectorului hotelier şi de restaurante în regiunea S-V Oltenia 
este cel mai mic comparativ cu celelalte regiuni ale ţări. În 2008 el reprezenta circa 6% din 
contribuţia domeniului hoteluri-restaurante la nivel naţional. Liderul autoritar rămâne sectorul 
hotelier şi de restaurante din regiunea Bucureşti-Ilfov, care deţinea în raport cu 2008 o pondere 
de 28,3%, şi unde turismul de afaceri derulat pe tot parcursul anului este cel care face 
diferenţa.  

 
 
 
 
 
 

Tabel nr. 81 - PIB/Regiune – Hoteluri şi restaurante în anul 2008 (mil. lei) 

TOTAL 8727,3  

Regiunea S-V Oltenia 523,4  

Regiunea Bucureşti-Ilfov 2470,4  

Regiunea N-V 893,1 

Regiunea N-E 814,3 

Regiunea Vest 803,4  

Regiunea Centru 1217,0 

Regiunea S-E 1157,7 

Regiunea Sud-Muntenia 848,0 

Sursa: INS, 2012 
În Figura 105 este prezentată evoluţia Produsului Intern Brut aferent sectorului hoteluri 

şi restaurante, pe regiuni de dezvoltare, în anul 2008: 
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Fig. 105 - Evoluţia Produsului Intern Brut aferent sectorului hoteluri şi restaurante, pe regiuni 
de dezvoltare, an 2008 

 
Sursa: INS, 2012 

 
O altă comparaţie edificatoare este cifra de afaceri în sectorul hotelurilor şi restaurantelor. 

În regiunea S-V Oltenia, aceasta a fost în 2010 de 553 milioane RON, iar cifra totală de afaceri a 
economiei regiunii S-V Oltenia a fost de 50.953 milioane RON. Procentual, cifra de afaceri a 
sectorului hotelurilor şi restaurantelor a reprezentat 1,08% din totalul cifrei de afaceri la nivel 
regional, ceea ce scoate din nou în evidenţă lipsa de consistenţă a sectorului turistic la nivelul 
Regiunii S-V Oltenia. În tabelul de mai jos se redă configuraţia celor 8 regiuni ca şi cifră de 
afaceri din sectorul hotelurilor şi de restaurante. Din nou, se poate vedea poziţia din urmă a 
regiunii, în raport cu toate celelalte regiuni.  

Mai mult, performanţa slabă a sectorului hotelurilor şi restaurantelor din regiunea S-V 
Oltenia se reflectă la nivelul anului 2010 şi în ponderea totală a cifrei de afaceri din sectorul 
hotelurilor şi restaurantelor la nivel naţional, reprezentând 5,47% din aceasta (Tabel nr. 82). 

 
 
 
 
 

Tabel nr. 82 - Cifra de afaceri în sectorul hotelurilor şi restaurantelor în anul 2010 (mil. lei) 
 

TOTAL 10097 

Regiunea S-V Oltenia 553  

Regiunea Bucureşti-Ilfov 3062  

Regiunea N-V 1116  

Regiunea N-E 954  

Regiunea Vest 769  

Regiunea Centru 1402 

Regiunea S-E 1385  

Regiunea Sud-Muntenia 856  

       Sursa: INS, 2012   
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În Figura 106 este prezentată evoluţia cifrei de afaceri în sectorul hotelurilor şi 
restaurantelor, în anul 2010, pe regiuni de dezvoltare: 
 

Fig. 106 - Evoluţia cifrei de afaceri în sectorul hotelurilor şi restaurantelor, în anul 2010, pe 
regiuni de dezvoltare 

 
Sursa: INS, 2012 

 
În încheierea acestei analize turistice, trebuie reliefată şi contribuţia sectorului hotelurilor şi 

restaurantelor în regiunea S-V Oltenia, în ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă pe care 
acesta le furnizează populaţiei din această zonă. În tabelul nr. 83 se regăsesc cifrele care 
corespund intervalului 2004-2010.  

După cum o arată datele furnizate de INS, între 2004 şi 2010, evoluţia populaţiei ocupate în 
domeniul hoteluri-restaurante a fost una oscilantă cu creşteri şi scăderi, datorită fluctuaţiilor 
activităţii economice din domeniul turismului. Astfel, în 2009 a avut loc un regres major în ceea 
ce priveşte numărul de locuri din acest sector. În raport cu 2008, numărul persoanelor din 
sectorul hoteluri şi restaurante a scăzut cu 2.500.  

Deşi evoluţia locurilor de muncă s-a situat pe o pantă ascendentă, în momentul declanşării 
recesiunii economice aceasta a scăzut, iar efectele crizei economice au devenit vizibile cu 
adevărat în anul 2009, când a avut loc această reducere considerabilă a personalului turistic din 
acest sector.  Dacă se calculează cât la sută reprezintă această cifră din totalul locurilor de 
muncă la nivelul economiei regiunii S-V Oltenia, rezultatul este unul modest. Din totalul celor 
832,8 mii persoane care lucrau în diferite sectoare economice la nivelul regiunii în 2010, doar 
1,16% reprezenta ponderea celor care lucrau în sectorul hotelurilor şi restaurantelor (Tabel nr. 
83).   

 
Tabel nr. 83 - Populaţia ocupată în sectorul hotelurilor şi restaurantelor  

în Regiunea SV Oltenia  

Anul 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Mii persoane 9,6 10,7 10,5 11,8 11,4 8,9 9,7 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2012 
 
În Figura 107 este prezentată evoluţia populaţiei ocupate în sectorul hotelier şi al 

restaurantelor, în regiunea Sud-Vest Oltenia, în perioda 2004 – 2010: 
 
Fig. 107 - Evoluţia populaţiei ocupate în sectorul hotelier şi al restaurantelor, în regiunea Sud-

Vest Oltenia, în perioda 2004 – 2010 
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Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2012 

 
În raport cu celelalte regiuni, regiunea SV Oltenia ocupă şi la acest capitol ultima poziţie în 

ceea ce priveşte asigurarea locurilor de muncă în sectorul de hoteluri şi restaurante. În tabelul 
de mai jos avem tabloul complet al cifrelor angajaţilor în acest sector, în toate cele opt regiuni 
de dezvoltare ale ţării. Astfel, în ceea ce priveşte ponderea în totalul populaţiei ocupate în 
domeniul hoteluri-restaurante la nivel naţional, regiunea S-V Oltenia avea în 2010 o cotă de 
doar 7,3%. 

 
Tabel nr. 84 - Populaţia ocupată în domeniul hoteluri-restaurante,  

pe regiuni de dezvoltare în anul 2010 (mii persoane) 
  

TOTAL 133,1  

Regiunea S-V Oltenia 9,7  

Regiunea Bucureşti-Ilfov 26,0  

Regiunea N-V 17,3  

Regiunea N-E 14,8  

Regiunea V 13,5  

Regiunea Centru 21,5  

Regiunea S-E 16,9  

Regiunea Sud-Muntenia 13,4  

  Sursa: INS, 2012 
 

În Figura 108 este prezentată evoluţia populaţiei ocupate în domeniul hotelier şi al 
restaurantelor, pe regiuni de dezvoltare, în anul 2010: 

 
 
 

Fig. nr. 108 - Evoluţia populaţiei ocupate în domeniul hotelier şi al restaurantelor, pe regiuni 
de dezvoltare, în anul 2010 
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  Sursa: INS, 2012 

 
Prin prisma analizei efectuate, concluzia care se desprinde este că regiunea Sud-Vest în 

raport cu celelalte regiuni este cea mai deficitară la capitolul turism, lucru care poate fi 
semnalat şi argumentat prin numărul cel mai mic de sosiri ale turiştilor în această regiune, cea 
mai mică cifră de afaceri în sectorul de hoteluri şi restaurante, cele mai mici încasări din turism, 
precum şi cele mai puţine locuri de muncă în turism oferite în raport cu celelalte regiuni ale 
ţării. 

Cu toate acestea, trebuie să scoatem în relief o caracteristică încurajatoare. Turismul 
reprezintă pentru regiunea Sud-Vest Oltenia un sector economic care dispune de un valoros 
potenţial de dezvoltare, neexploatat încă suficient şi care poate deveni o sursă de atractivitate 
atât a investitorilor cât şi a turiştilor (români şi străini). Marele avantaj al acestei regiuni pentru 
dezvoltarea turismului este oferit de prezenţa resurselor naturale şi culturale de o mare 
diversitate şi armonios repartizate în teritoriu care dau posibilitatea practicării întregii game de 
forme de turism. 

Investiţiile pentru modernizarea staţiunilor şi a infrastructurii turistice pot revigora cu 
siguranţă turismul în această regiune, iar acesta la rândul său poate ajuta la ridicarea 
economică a regiunii. Astfel, atragerea fondurilor europene reprezintă o sursă de „prim ajutor” 
pentru „revigorare turistică” a regiunii Sud-Vest Oltenia. Însă, pe lângă modernizarea staţiunilor 
turistice din această zonă, nu trebuie pierdută din vedere nici ridicarea la standarde europene a 
serviciilor turistice, nici crearea de programe originale, atractive şi inedite, care, printr-o 
activitate susţinută de promovare, să direcţioneze importante fluxuri turistice spre această 
zonă. Un management eficient din partea administraţiilor locale şi o promovare agresivă de 
către firme de publicitate şi agenţii turistice vor ajuta cu siguranţă turismul din această zonă să 
ajungă la rezultatul dorit.   

Strategia de dezvoltare a turismului la nivelul regiunii S-V Oltenia trebuie să aibă ca puncte 
de reper oportunităţile şi ameninţările care se regăsesc la nivelul fiecărui judeţ component al 
regiunii. Identificarea acestora duce la înlesnirea implementării strategiei de dezvoltare a 
turismului, valorificarea oportunităţilor constituind rampa de relansare şi creştere a activităţii 
turistice din această regiune, preîntâmpinarea ameninţărilor asigurând buna funcţionare a 
procesului implementării.   
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Pe baza analizelor socio-economice efectuate până în prezent la nivelul celor 5 judeţe care 
compun regiunea de dezvoltare SV Oltenia, s-au identificat următoarele oportunităţi şi 
ameninţări din perspectiva dezvoltării turismului (Tabel nr. 85).  

 
Tabel nr. 85 - Oportunităţi şi ameninţări privind  

perspectiva de dezvoltare a turismului 

Judeţul Oportunităţi Ameninţări 

Dolj ● Crearea unor noi pachete turistice în funcţie de 
cerere (nişe turistice); 
● Revitalizarea / Promovarea zonelor rurale 
(incluzând cultura tradiţională); 
● Dezvoltare teritorială echilibrată; 
● Promovarea turismului urban şi de afaceri; 
● Interes crescut pentru agroturism; 
● Includerea unor porţiunii ale Dunării în circuitul 
turismului de croazieră. 

● Degradarea patrimoniului cultural 
şi natural; 
● Creşterea diferenţelor între 
mediul urban şi mediul rural in ceea 
ce priveşte calitatea vieţii a 
populaţiei şi dezvoltarea economică. 
 
 

Gorj •  Exploatarea şi valorificarea universului artistic al   
operelor lui Constantin Brâncuşi; 
• Dezvoltarea traficului pe traseul Transalpina; 
•  Corelarea obiectivelor turistice existente  şi   
crearea  unor  produse turistice integrate; 
•  Identificarea şi delimitarea unor poli turistici 
zonali; 
• Promovarea turistică a judeţului  la nivel        
regional, naţional şi internaţional; 
•  Dezvoltarea turismului de aventură şi 
promovarea activităţilor în natură. 

• Dezvoltarea exploatărilor 
carbonifere în zonele cu un potenţial 
turistic ridicat; 
• Degradarea patrimoniului     
cultural-istoric existent; 
• Poluarea şi lipsa de măsuri pentru 
protejarea zonelor de patrimoniu. 
 

Vâlcea  Asocierea unui număr cât mai mare de operatori 
de turism în vederea realizării intereselor 
comune; 

 Finanţarea proiectelor de instruire a 
personalului prin fonduri europene; 

 Finanţarea dezvoltării turismului cu ajutorul 
finanţărilor nerambursabile din cadrul fondurilor 
structurale şi al programelor de finanţare 
naţionale. 

 Mentalitatea nefavorabilă 
constituirii şi lucrului în parteneriat 
între autorităţile publice locale şi 
mediul de afaceri; 

 Fondurile reduse pentru investiţii 
şi neprioritizarea acestora; 

 Costurile mari ale reabilitării 
infrastructurii rutiere; 

 Migraţia personalului din sectorul 
turismului; 

 Lipsa angajamentului clar al 
membrilor parteneriatelor create în 
spiritul dezvoltării turistice pentru 
realizarea acţiunilor asumate. 

Olt ● Oportunităţi de finanţare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii de bază. 

●  Migrarea populaţiei tinere către 
zonele urbane; 
●  Extinderea UE va duce la 
creşterea competiţiei în unele 
sectorare tradiţionale. 

Mehedinţi ●Posibilitatea accesării finanţărilor nerambursabile 
oferite prin fondurile structurale ale UE; 
●Existenţa programelor administrate de MDRT prin 
care se pot da în administrare şi exploatare 
turistică zone protejate; 
● Interes crescând pentru turismul cultural; 

● Degradarea calității mediului ca 
urmarea a  activităţilor turistice din 
zonă; 
● Întârzierea privatizării unităţilor 
din turism; 
● Calitatea slabă a mediului în unele 
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● Existenţa unor programe de finanţare pentru 
dezvoltarea rurală prin activităţi economice 
neagricole (meşteşuguri artizanale, agroturism 
etc.); 
● Recâştigarea atractivităţii centrelor turistice 
tradiţionale pentru turiştii autohtoni şi din ţările 
vecine; 
● Posibilitatea implementării relativ simple în 
circuitul turistic a unor trasee de drumeţii; 
● Reducerea deteriorării drumurilor agricole şi 
forestiere create şi folosite de manieră spontană 
prin repararea şi întreţinerea acestora ca urmare a 
practicării turismului; 
● Existenţa programelor educaţionale pentru 
calificarea şi perfecţionarea forţei de muncă din 
domeniul turismului; 
● Reglementarea legală a regimului silvic poate 
avea efecte favorabile asupra mediului şi 
turismului; 
●Convergenţa de interese pentru dezvoltarea 
turismului. 

zone de atracţie; 
● Stagnarea dezvoltării turismului 
rural în zonele monoindustriale; 
● Investiţii scăzute în infrastructura 
turistică; 
● Insuficienţa fondurilor alocate 
pentru reabilitarea infrastructurii de 
transport (în special rutieră). 
 

Sursa: prelucrare după documentele de programare elaborate la nivelul judeţelor  
din Regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Oportunităţile şi ameninţările prezente la nivelul fiecărui judeţ prezintă trăsături 

transversale şi în consecinţă ele pot fi sintetizate şi transpuse la nivel regional. 
Se evidenţiază ca oportunităţi la nivel regional: 

- perspectivele bune pentru dezvoltarea turismului montan, a turismului rural, mai ales în 
zonele izolate şi cu activităţi tradiţionale, precum şi pentru dezvoltarea agroturismului; 

- perspectivele de valorificare şi exploatare a parcurilor naturale şi a zonelor protejate ca 
resurse turistice, în acelaşi timp protejând mediul regional (ecoturism); 

- includerea porţiunii de Dunăre a regiunii în sistemul turistic european de tip croazieră; 
- dezvoltarea produselor turistice regionale; 
- înfiinţarea punctelor de informare turistică regională. 

 
Se evidenţiază ca ameninţări la nivel regional: 

 promovarea insuficientă a turismului, în comparație cu celelalte regiuni; 

 exodul forţei de muncă şi fluctuaţia personalului;  

 implicarea redusă a agenţilor de turism în promovarea potenţialului turistic regional; 

 colaborarea defectuoasă a factorilor implicaţi în fenomenul turistic, incapacitatea de a 
implica întreg sectorul turistic în sprijinul unui program de marketing turistic care 
vizează întreaga comunitate; 

 incapacitatea de a demara un proces masiv de ridicare a standardelor de cazare, 
necesar pentru a putea concura cu succes pe piaţa internaţională; 

 competitivitate scăzută a ofertei turistice regionale din ţară şi pe plan internaţional. 
 

2.3 Descrierea situației curente a domeniului turism 
 
2.3.1. Gama serviciilor turistice oferite în regiunea Sud-Vest Oltenia 
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Serviciile care dau conţinut produsului turistic Oltenia - denumite servicii turistice - se 
constituie într-un ansamblu de cel puţin patru tipuri de bază, total diferite ca natură. Aceste 
servicii de bază sunt: servicii de transport, de cazare, de alimentaţie şi de agrement. Dintre 
toate serviciile care dau conţinut produsului turistic regional, indispensabil este serviciul de 
agrement, în lipsa căruia celelalte trei categorii ies din sfera de cuprindere a turismului. 

Serviciile de intermediere, precum rezervările de locuri în mijloace de transport, în hoteluri 
şi restaurante, la manifestările cultural - artistice şi sportive etc., închirierile (de mijloace de 
transport, de schiuri sau de alte mijloace de practicare a diverselor sporturi şi jocuri), 
asigurările pe timpul călătoriilor etc. sunt, de asemenea, componente ale produsului turistic.  

Alte servicii cu caracter special cum sunt cele de secretariat (în timpul congreselor), de 
traduceri (în timpul sejurului în străinătate), de supraveghere a copiilor etc., pot fi găsite în 
componenţa multor oferte turistice. Tot la categoria serviciilor speciale intră şi serviciile de 
salvamont; în regiunea Sud-Vest Oltenia acestea funcţionează doar în Gorj şi Vâlcea. 

Infrastructura turistică (baza tehnico-materială) cuprinde: 

 capacităţile de cazare şi alimentaţie publică; 
 reţeaua de servicii aferente turismului; 
 mijloacele de agrement şi tratament; 
 căile de comunicaţie; 
 infrastructura tehnică (reţele de energie electrică, termică, apă potabilă, 

canalizare); 
 serviciile poştale, bancare, medico-sanitare etc.76 

 
De calitatea infrastructurii turistice depinde: 

 modul de valorizare (redus/ridicat) a fondului turistic; 

 gradul de satisfacere (complet/incomplet) al cererii turistice în 
funcţie de diversitatea serviciilor turistice oferite; 

 asigurarea unui consum turistic (inferior/superior).77 
 

Piaţa produsului turistic specifică Regiunii Sud-vest Oltenia include și bunuri şi servicii 
concepute să satisfacă cererea de vacanţe şi călătorii de afaceri. Acest aspect este deficitar la 
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, atât la aspectul calităţii, cât și al paletei de servicii 
(majoritatea agenţiilor de turism limitându-se doar la vânzarea de bilete de tratament sau de 
pachete turistice de servicii, prioritar în străinătate, evitând crearea serviciilor turistice atractive 
pentru turiştii doritori să viziteze regiunea). 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. Numărul ghizilor este redus şi, în ciuda varietăţii şi unicităţii atracţiilor, nu 
există ghizi specializaţi. 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 noi, majoritatea pensiunilor oferind numai servicii de bază (doar cazare, în unele cazuri 
şi masă). 

                                                           
76 Cocean, P,  Geografia turismului, Editura Focul viu, 2004, p. 15. 
77 Mazilu Mirela, Geografia turismului, Editura Didactică şi Pedagogica, 2007,p.118 
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Agenţii de turism care activează la nivelul municipiului Craiova sunt: 
 
Adiela Travel78 
Adresa: Str. Mihail Strajan, Bl a7, Sc 1, Ap 2, Jud. Dolj, Craiova 
Tel: 0351 181739 | 0770 896645 Mobil: 0749 262390 | 0746 124827 
Fax: 0351 181739 | adielatravel@yahoo.com | mluminita06@yahoo.com | 
www.adielatravel.ro 
Yahoo Messenger: mluminita06 | User Skype:  
Persoana de contact: Mihai Luminiţa 
Destinaţii: România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, Italia, Franţa, Austria, Egipt, Tunisia,  
Croaţia 
 
Afi 86 Tour 
Adresa: Str. Popa Şapcă nr. 2, bl. B1 ap. 33, Craiova 
Tel: 0351 800378 Mobil: 0723 506 956 | 0748 438 752 
Fax: 0351 800 378 | ionela_AFI86@yahoo.com 
Yahoo Messenger: | User Skype:  
Persoana de contact: Ionela Furnea 
 
Agenţia de Turism Oltenia Tour 
Adresa: Str. Cerna, Bl. a1, Sc.2 parter, Craiova 
Tel: 0351 412 057 Mobil: 0752 208 529 
Fax: 0351 412 057 | olteniatour@yahoo.com | olteniatour@gmail.com | http://olteniatour.ro/ 
| http://sejurvacanta.ro/ 
Yahoo Messenger: olteniatour | User Skype: olteniatour 
Persoana de contact: Chenescu Bianca 
Destinaţii: GRECIA, TURCIA, CROAŢIA, EGIPT, TUNISIA, BULGARIA 
 
Agenţia de Turism şi Explorări Sarmizegetusa - SC Zalmoxa SA 
Adresa: Calea Severinului, Bl.317 a,b, Craiova 
Tel: 0251/484.865 Mobil:  
Fax: 0251/418.773 | sarmizegetusa@popservice.ro | madalina@popservice.ro 
Yahoo Messenger: | User Skype:  
Persoana de contact: Pavel Loredana Mădălina 
 
Alfa şi Omega 
Adresa: Str. Calea Bucureşti, Bl.13B, parter, cod 200678, judeţul Dolj, Craiova 
Tel: 0251 - 410.200 | 0251 - 412 900 | 0351 - 401640 RDS Mobil:  
Fax: 0251 - 412.900 | office@alfaomegatour.ro | alfaomega_travelagency@yahoo.com | 
www.alfaomegatour.ro 
Yahoo Messenger: | User Skype:  
Persoana de contact: Rodica Privantu - Director | Marin Privantu  
Membru: ANAT 
 
Amad Grup 
Adresa: Str: Arieş Nr. 1 Bl: Luxor , Craiova 

                                                           
78 www.infotravelromania.ro 

mailto:adielatravel@yahoo.com
mailto:mluminita06@yahoo.com
http://www.adielatravel.ro/
mailto:ionela_AFI86@yahoo.com
mailto:olteniatour@yahoo.com
mailto:olteniatour@gmail.com
http://http/olteniatour.ro/
http://http/sejurvacanta.ro/
mailto:sarmizegetusa@popservice.ro
mailto:madalina@popservice.ro
mailto:office@alfaomegatour.ro
mailto:alfaomega_travelagency@yahoo.com
http://www.alfaomegatour.ro/
http://www.infotravelromania.ro/
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Tel: 0251419565 | 0251419565 Mobil: 0733058308 
Fax: 0251419565 | craiova@amadtouristik.ro | diaconu_ruxandra@yahoo.com | 
www.amadtouristik.ro 
Yahoo Messenger: diaconu_ruxandra | User Skype:  
Persoana de contact: Ruxandra Diaconu 
Destinaţii: Grecia, Croaţia, Italia, Austria, Tunisia, Egipt, Turcia 
 
Amicus Quo Vadis  
Adresa: Str. Th. Aman, bl. 97, sc. C, ap. 11, Craiova 
Tel: 0251 - 416.589 Mobil: 0723 - 915.176 | 0766 677 989 
Fax: 0251 - 416.589 | office@amicusquovadis.ro | amicusquo2@yahoo.co.uk | 
www.amicusquovadis.ro 
Yahoo Messenger: amicusquo2 | User Skype:  
Persoana de contact: Raluca Bogdan - Director 
Destinaţii: Grecia, Italia, Bulgaria, Croaţia, Muntenegreu, Egipt, Tunisia, Turcia, etc. 
 
 
Autocars Jaquestel Voyages 
Adresa: Str. Simion Bărnuţiu nr. 2, Craiova 
Tel: 0251 - 59.85.09 | 0251 - 53.26.36 | 0251 - 41.47.63 Mobil:  
Fax: 0251 - 53.26.36 | 0251 - 41.47.63 | transport@jaquestel.ro | www.jaquestel.ro 
Yahoo Messenger: | User Skype:  
Persoana de contact: Mariana Lupu 
Membru: ANAT 
 
Biroul de Turism Oltenia 
Adresa: Str. Ion Maiorescu nr 5 bl 4, Craiova 
Tel: 0251 411758 | 0251411758 | 0251411758 Mobil: 0744548002 
Fax: 0251411758 | btosrl.craiova@yaho.com 
Yahoo Messenger: | User Skype:  
Persoana de contact: Vaduva Gheorghe 
Destinaţii: Romania 
 
C&I Ambient 
Adresa: Bd. Decebal, nr. 13, Autogara de Nord, Craiova 
Tel: 0351.44.66.44 Mobil: 0728.306.949 
Fax: 0351.44.66.45 | craiova@zboaragratis.ro | zboaragratis9@yahoo.com | 
www.zboaragratis.ro | www.ciambient.ro 
Yahoo Messenger: zboaragratis9 | User Skype: zboaragratis9 
Membru: ANAT, IATA 
Destinatii: străinătate 
 
 
Caravelle Craiova 
Adresa: Str. A.I. CUZA, nr. 22, Craiova 
Tel: 0251 429 999 Mobil: 0728 867 215 
Fax: 0251 429 999 | caravellecraiova@gmail.com | absolut_turism@yahoo.com | 
www.caravelleturism.ro 
Yahoo Messenger: caravellecraiova | User Skype:  

mailto:craiova@amadtouristik.ro
mailto:diaconu_ruxandra@yahoo.com
http://www.amadtouristik.ro/
mailto:office@amicusquovadis.ro
mailto:amicusquo2@yahoo.co.uk
http://www.amicusquovadis.ro/
mailto:transport@jaquestel.ro
http://www.jaquestel.ro/
mailto:btosrl.craiova@yaho.com
mailto:craiova@zboaragratis.ro
mailto:zboaragratis9@yahoo.com
http://www.zboaragratis.ro/
http://www.ciambient.ro/
mailto:caravellecraiova@gmail.com
mailto:absolut_turism@yahoo.com
http://www.caravelleturism.ro/
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Persoana de contact: Adi-Nicoleta Curelea 
Destinatii: Grecia, Turcia, Franţa, România, destinaţii exotice 
 
Clicktour 
Adresa: Str. M. Kogălniceanu, bl. 97, sc. E, ap. 2, Craiova 
Tel: 0351 44 24 94 | 0771 546 816 Mobil: 0723 756 086 | 0768 594 803 
Fax: 0351 44 24 95 | office@click-tour.ro | www.click-tour.ro 
Yahoo Messenger: | User Skype:  
 
Eurolines 
Adresa: Strada Brestei, bl. K , parter, Craiova 
Tel: 0251-466.764 ; Fax: 0351-404.032 | craiova@eurolines.ro | www.eurolines.ro 
Yahoo Messenger: | User Skype:  
 
Eurotrip Travel 
Adresa: Str. Romul bl.T4 ap.3, Craiova 
Tel: 0351469199 Mobil: 0766251363 | euroinvesttravel@yahoo.com | office@euro-trip.ro 
Yahoo Messenger: | User Skype:  
Persoana de contact: Predescu Carmen 
 
Euroturist 
Adresa: Bd. N. Titulescu, nr. 8, parter, cod 200136, Craiova 
Tel: 0251-59.34.47 Mobil:  
Fax: 0251-59.34.47 | euroturist@xnet.ro 
Yahoo Messenger: | User Skype:  
Persoana de contact: Ion Efrem 
Membru: ANAT 
 
 
Agenţii de turism care activează la nivelul municipiului Târgu Jiu: 
 
Carotours 
Adresa: Str. Victoriei nr. 18, Târgu Jiu 
Telefon: 0253/222 399 
Fax: 0253/222 399 
 
Gorj Tourism Romania 
Adresa: Bd. Republicii, bl. 24, parter, ap. 1, cod 210152, Târgu Jiu 
Telefon: 0253/227 435, 0253/224 320, 0353/401 312,  0723 303194, 0740 041 066 
Fax: 0253/227 436 
Website: http://www.gorjtourism.ro 
 
Guardo Tours 
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 17, cod 210132, Târgu Jiu 
Telefon: 0253/223 081, 0353/401 199, 0723 553 308, 0723 552 218 
Fax: 0253/223 081 
 
Romania Gorj Aventura 
Adresa: Str.Victoriei nr.7A, cod 210165, Târgu Jiu 

mailto:office@click-tour.ro
http://www.click-tour.ro/
mailto:craiova@eurolines.ro
http://www.eurolines.ro/
mailto:euroinvesttravel@yahoo.com
mailto:office@euro-trip.ro
mailto:euroturist@xnet.ro
http://www.gorjtourism.ro/
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Telefon: 0253/222 555, 0722 211 042 
Fax: 0253/221 555 
Website: http://www.turismaventura.ro 
 
 
Agenţii de turism care activează la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin 
 
Alcogrup 
Adresa: Str. Calomfirescu nr.157, bl.E17, sc.1, ap.1, cod 220141, Drobeta-Turnu Severin 
Telefon: 0352/407 558, 0721 542 378 
Fax: 0352/407 558 
Website: http://www.alcogrupsrl.ro 
 
B.T.T. Drobeta 
Adresa: Str.I.G.Bibicescu nr.4, cod 220103, Drobeta-Turnu Severin 
Telefon: 0252/315 131 
Fax: 0252/315 131 
 
Caravelle 
Adresa: Str.Crişan nr.25, cod 220012, Drobeta-Turnu Severin 
Telefon: 0252/317 999 
Fax: 0252/317 999 
Website: http://www.caravelleturism.ro 
 
Colibri Travel Agency 
Adresa: Bd. Carol I, bl. A1, cod 220146, Drobeta-Turnu Severin 
Telefon: 0252/318 076, 0724 245 191 
Fax: 0252/318 076  
Website: http://www.colibri.ro 
 
Flora Tour 
Adresa: Str.Constantin Brâncoveanu nr.223, Drobeta-Turnu Severin 
Telefon: 0252/318 076, 0352/401 213, 0747 603 875, 0721 235 199 
Fax: 0252/318 076 
 
Millennium Tour 
Adresa: Str.Crişan nr.16, Drobeta-Turnu Severin 
Telefon: 0252/333 577 
Fax: 0252/333 577 
Website: http://www.concediu.com 
 
Sind România 
Adresa: Str. Mareşal Averescu nr. 14, cod 220131, Drobeta-Turnu Severin 
Telefon: 0252/326 725 
Fax: 0252/326 725 
Website: http://www.sindromania.ro 
 
Agenţia de Turism Mehedinţi 
Adresa: Str. Avram Iancu nr. 38, cod 220037, Drobeta-Turnu Severin 

http://www.turismaventura.ro/
http://www.alcogrupsrl.ro/
http://www.caravelleturism.ro/
http://www.colibri.ro/
http://www.concediu.com/
http://www.sindromania.ro/
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Telefon: 0252.319 191, 0252/319 260 
Fax: 0252/319 191 
 
 
Agenţii de turism care activează la nivelul municipiului Slatina: 
 
B.T.T.-S.A 
Adresa: Str. Primăverii, bl. FA20, sc. B, ap. 1, cod 230125, Slatina 
Telefon: 0249/432 059 
Fax: 0249/432 059 
Website: http://www.btt.ro 
 
C&I Ambient 
Adresa: Autogara Slatina, Str. Silozului nr. 2, cod 230120, Slatina 
Telefon: 0788 180 613 
Website: http://www.ciambient.ro 
 
Caravelle 
Adresa: Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 1, cod 230062, Slatina 
Telefon: 0249/433 414 
Fax: 0249/433 414 
Website: http://www.caravelleturism.ro 
 
Donaris Tours 
Adresa: Str. Al. Ioan Cuza nr.16, Bl. GA, Slatina 
Telefon: 0249/415 372 
Email: donaris@gic.ro 
 
 
Agenţii de turism care activează la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea: 
 
3bis 
Adresa: Aleea Trandafirilor nr. 1, cod 245300, Băile Olăneşti 
Telefon: 0250-775021, 0721-176330, 0747-895638 
Fax: 0250-775021 
Website: http://www.olanesti-romania.ro 
 
Alutus 
Adresa: Scuarul Mircea Cel Bătrân , nr. 2 , Râmnicu Vâlcea 
Telefon: 0250/736601, 736 602,.732 390, 0744 677 953, 0742 396 832 
Fax: 0250/732 390, 737 760 
Website: http://www.alutus-capela.ro 
Email: office@alutus-capela.ro 
 
Amad Touristik 
Adresa: Str. Ştirbei Vodă nr. 5, cod 240184, Râmnicu Vâlcea 
Telefon: 0250/736 162 
Website: http://www.amadtouristik.ro 
 

http://www.btt.ro/
http://www.ciambient.ro/
http://www.caravelleturism.ro/
mailto:donaris@gic.ro
http://www.olanesti-romania.ro/
http://www.alutus-capela.ro/
mailto:office@alutus-capela.ro
http://www.amadtouristik.ro/
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Blue Moon Travel 
Adresa: Str. 1 Mai, Nr. 2, Râmnicu Vâlcea 
Telefon: 0250/711 960 
Fax: 0250 711 926 
Website: http://www.bluemoontravel.ro 
Email: blue_moon_travel@yahoo.com 
 
Euro-Tour 
Adresa: Str. Gabriel Stoianovici Nr. 15A, cod 240176, Râmnicu Vâlcea 
Telefon: 0250/739 749, 0350/801 803 
Fax: 0250/739 748 
Website: http://www.dacos.com.ro 
 
Fedy Tour Travel Agency 
Adresa: St. Cerna, Bl. J, parter, cod 240149, Râmnicu Vâlcea 
Telefon: 0250/739 917, 0744 537 048 
Fax: 0250/739 917 
Website: http://www.malvarom.ro 
 
Grantour 
Adresa: Aleea Ionel Geantă nr. 12, cod 240235, Râmnicu Vâlcea 
Telefon: 0250/738 435 
Fax: 0250/738 435 
Website: http://www.grantour.ro 
 
LTR Travel 
Adresa: Complex Gama, Str. Gen. Magheru, Râmnicu Vâlcea 
Telefon: 0350/808 751 
 
Marcos Travel 
Adresa: Calea lui Traian nr.114, bl.L, sc.C, et.1, ap.2, cod 240136, Râmnicu Vâlcea 
Telefon: 0250/733 318, 0744 617 191 
Fax: 0250/733 318 
 
Onilari Turism 
Adresa: Regina Maria nr.7, Complex GAMA parter, Râmnicu Vâlcea 
Telefon: 0350/418 656, 801 375, 0741 761 159 
Fax: 0350/418 656 
Website: http://www.onilariturism.7p.com 
Email: onilari.trans@gmail.com, lauramirela@hotmail.com, office@onilariturism.7p.com 
 
RaiTour Travel 
Adresa: Calea lui Traian nr.145, cod 240612, Râmnicu Vâlcea 
Telefon: 0350/407 687 
Fax: 0350/407 688 
Website: http://www.raitour.ro 
 
Ravetravel 

http://www.bluemoontravel.ro/
mailto:blue_moon_travel@yahoo.com
http://www.dacos.com.ro/
http://www.malvarom.ro/
http://www.grantour.ro/
http://www.onilariturism.7p.com/
mailto:office@onilariturism.7p.com
http://www.raitour.ro/
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Adresa: Str. Regina Maria nr. 7 (sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea, etaj I), Râmnicu 
Vâlcea 
Telefon: 0350/409 990 
Fax: 0350/409 990 
Website: http://www.ravetravel.ro 
Email: office@ravetravel.ro 
 
Seytour 
Adresa: Bd. N. Bălcescu nr. 15, bl. 12, sc. C, ap. 1, cod 240190, Râmnicu Vâlcea 
Telefon: 0250/746 298, 0350/401 332 
Fax: 0250/748 678, 0350/401 332 
Website: http://www.seytour.ro 
 
Sind România 
Adresa: Calea lui Traian nr.176 bis, cod 240227, Râmnicu Vâlcea 
Telefon: 0250/738 543 
Fax: 0250/738 543 
Website: http://www.sindromania.ro 
 
TravelBiz 
Adresa: Calea lui Traian nr. 145, bl. D4, parter, cod 240612, Râmnicu Vâlcea 
Telefon: 0250/733 239, 733 240 
Fax: 0250/733 231 
Website: http://www.travelbiz.ro 
 

Din categoria serviciilor de intermediere, un rol deosebit a cunoscut în ultima vreme cel de 
rezervare, prin introducerea şi promovarea pe scară largă a sistemelor de rezervare 
computerizată (CRS – Computer Rezervation Sistems) şi mai recent a GDS (Global Distribution 
Sistems), care permit informarea, rezervarea şi achiziţionarea rapidă a locului. De mare interes 
se bucură serviciile de închiriere a automobilelor (rent a car), mai ales în condiţiile dezvoltării 
unor reţele internaţionale de centre de închiriere şi conectării la CRS. 

În regiunea Sud-Vest Oltenia funcţionează firme de închirieri mașini (4 C Company S.R.L, 
Univers Turism, Travel S.R.L, Eximtur etc.) cu acoperire largă, pe toate judeţele regiunii, 
conectate la sisteme de rezervare computerizate și în colaborare cu diverse companii aeriene 
sau feroviare.  

 
Serviciile de tratament sunt specifice doar în arealul vâlcean al staţiunilor consacrate deja 

în turismul balnear. Din păcate însă, serviciile oferite de bazele de tratament nu s-au 
modernizat conform standardelor internaționale și nu oferă o diversificare a serviciilor (de 
exemplu servicii de tip SPA).  

Serviciile complementare sunt restrânse doar la acţiunea de informare şi eventual cea de 
intermediere, lipsind total (doar cu mici excepţii) cele cu caracter special, recreative. Fiecare 
judeţ din regiunea Sud-Vest Oltenia deţine un calendar al evenimentelor organizate, însă fără a 
atrage numărul de turişti dorit.  

Serviciile nespecifice (telecomunicaţii, bancomate, telefonie mobilă, etc.), care întregesc şi 
completează gama serviciilor turistice, sunt focusate doar în staţiunile mari şi în centrele 
urbane ale regiunii.  

 

http://www.ravetravel.ro/
mailto:office@ravetravel.ro
http://www.seytour.ro/
http://www.sindromania.ro/
http://www.travelbiz.ro/
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Un tip de turism care s-a dezvoltat în ultimii ani şi care a cunoscut o diversificare importantă 
a serviciilor este turismul de aventură ce presupune activități precum 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.  

În ceea ce priveşte rolul agenţiilor de turism în dezvoltarea turistică a regiunii poate fi 
imputată, în general, lipsa de inovare în crearea de produse turistice interne, precum și 
specializarea în satisfacerea segmentului „outgoing”, datorită profitabilităţii superioare. 

În ceea ce priveşte conţinutul produsului/serviciului 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 să profite de gastronomia specifică şi 
să includă în pachetul turistic o componentă de divertisment specifică zonei. Astfel vor creşte 
nu numai încasările certe ale operatorilor, dar şi valoarea adăugată percepută de turişti. 
    

2.3.2. Cererea turistică în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Cererea turistică reprezintă ansamblul persoanelor care îşi manifestă dorinţa de a se 

deplasa periodic şi temporar în afara reşedinţei proprii pentru alte motive decât acela de a 
presta o activitate remunerată. Cererea turistică se formează la locul de reşedinţă al turistului 
pe care îl numim bazinul cererii, caracterizat prin diferite trăsături etnice, economice, sociale şi 
politice ale teritoriului naţional. 

Gama de servicii pe care un turist le poate solicita în timpul unei călătorii turistice, în 
decursul unui sejur de vacanţă sau în cadrul unei forme specifice de turism, este foarte variată, 
depinzând de însăşi forma de turism practicată, de diversitatea produselor turistice în cadrul 
fiecărei forme de turism, de distanţa dintre localitatea de reşedinţă a turistului şi locul unde se 
va realiza respectivul consum turistic, de sezonalitatea activităţii turistice, de felul atracţiilor 
turistice majore care polarizează curentele turistice spre anumite destinaţii, de puterea de 
cumpărare a clientului potenţial (cererea solvabilă) şi, într-o proporţie importantă, de gusturile, 
preferinţele, aspiraţiile etc., într-un cuvânt, de motivaţiile nevoilor sociale pentru servicii 
turistice ale clientelei potenţiale. 

In iulie 1991, Conferinţa Organizaţiei Mondiale de Turism (OMT) de la Ottawa a redefinit 
conceptele de bază din turism, asimilând termenul de turism activităţilor care sunt “... angajate 
de persoane în cursul voiajelor sau sejurului lor în locuri situate în afara mediului rezidenţial 
pentru o perioadă de peste 24 de ore sau de cel puţin o noapte, fără a depăşi un an, în vederea 
petrecerii timpului liber, pentru afaceri ori pentru alte motive, adică în alte scopuri decât 
prestarea unei activităţi remunerate în locul vizitat” 

Conform acestei definiţii distingem următoarele forme de turism: 
•   turism intern (când rezidenţii unei ţări călătoresc în propria ţară); 
• turism internaţional receptor (când nerezidenţii unei anumite ţări vizitează ţara 

respectivă); 
• turism internaţional emitent (când rezidenţii unei ţări vizitează alte ţări decât cea din 

care provin). 
În practica turistică, analiştii disting trei categorii principale de turişti, cu diferenţieri 

sensibile în ceea ce priveşte aspiraţiile şi manifestările lor de cerere pentru produsele turistice 
şi pentru destinaţiile de vacanţă, şi anume79:  

                                                           
79 http://eu-turistul.ro/analiza-pietei-turistice-romanesti/-tipologii-de-cerere-turistica.html 
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-  turişti pentru care practicarea  turismului  nu  este îngrădită de nivelul veniturilor şi care 
constituie categoria clientelei de "lux". Acest segment al cererii este profitabil pentru 
prestatorii de servicii specifice, dar greu de monitorizat întrucât produsele şi serviciile turistice 
sunt adesea personalizate pentru fiecare client şi nu se regăsesc în analizele de piaţă obişnuite. 
Pentru destinaţiile acestor turişti efectele sunt mixate – pe de o parte, turiştii alocă resurse 
financiare în respectivele destinaţii, pe de altă parte manifestă opulenţă şi extravaganţă faţă de 
populaţia locală şi sunt, adesea, priviţi cu reticenţă. Pe acest segment se manifestă noi tendinţe 
şi provocări. Astfel, având în vedere că destinaţiile vizate până în prezent de turiştii de lux sunt 
invadate, din spirit de imitaţie, de către turiştii cu venituri medii, turiştii de lux se reorientează 
către noi destinaţii, mai exotice şi mai puţin cunoscute publicului larg;  

-  turiştii "activi", care dispun de resursele  financiare necesare sau sunt în căutarea unor 
resurse pentru a stabili un echilibru financiar între mijloacelor lor economice şi cererile  pentru  
călătoriile  de vacanţă. Principalele trăsături ale turistului activ sunt: capacitate economică 
relativ ridicată, nivel de înţelegere socio-culturală peste medie, precum şi discernământ şi 
selecţie privind formele de turism şi destinaţiile preferate. Cererea manifestată de acest 
segment acoperă: nevoile de destindere, agrement-divertisment şi setea de cultură, toate 
rezultând din desprinderea temporară din cotidian prin activităţi sportive, jocuri de societate, 
contacte cu populaţia autohtonă, acumulare de noi cunoştinţe etc.;  

-  turiştii "pasivi" (sau, după unii analişti, aşa-numiţii turişti "captivi"), ale  căror aspiraţii 
pentru achiziţionarea produselor turistice nu depăşesc limitele condiţiilor lor economice. 
Profilul turistului pasiv se caracterizează prin: capacitate financiară limitată în raport cu paleta 
de opţiuni din oferta de servicii turistice şi înclinaţia către formulele forfetare de vacanţă, 
pregătite şi comercializate de agenţiile tour-operatoare sau de agenţiile intermediare ale 
acestora. 

 
2.3.2.1. Tendinţe la nivel internaţional în structura cererii turistice 
 

În Europa, turismul este considerat  ca fiind unul dintre sectoarele de activitate cu cele mai 
bune perspective de creştere, cu efecte pozitive asupra numărului de noi locuri de muncă, 
turismul fiind obiectul măsurilor prioritare specifice care prevăd modernizarea infrastructurii în 
toată complexitatea termenului şi a dezvoltării şi diversificării serviciilor legate de turism (noile 
tehnologii ale informaţiei şi comunicării, reţele culturale, formare de personal calificat etc.). 
Optimismul privind valorificarea prin turism a comunităţilor este serios temperat de redusa 
folosire a patrimoniului (cele mai interesante resurse locale nu sunt, adeseori, disponibile şi  
echipate pentru exploatarea turistică), slaba integrare  a subiecţilor care se ocupă de turism  - 
autorităţi publice, private, asociaţii – şi lipsa sinergiei între sectoarele de intervenţie care ar 
putea fi conexate turismului. 

Afluxul de turişti şi vizitatori în diferite regiuni este, desigur, determinat de atractivitatea, 
valoarea, numărul şi calitatea obiectivelor turistice din arealele respective, dar şi de nivelul de 
cunoaştere şi prezentare, adică de reclama făcută şi ingeniozitatea alcătuirii ei.  

Aliniindu-se la dezvoltarea regională echilibrată, există la nivelul României judeţe care au 
inventariat deja întreaga zestre naturală şi culturală de care dispun ca obiective turistice, astfel 
încât este suficientă o reevaluare patrimonială de priorităţi pentru promovare sau 
repromovare, în vederea determinării corespunzătoare a fondurilor necesare. În politica 
regională privind valorificarea la nivel european a obiectivelor turistice de certă valoare, corect 
ierarhizate ca atractivitate, valoare intrinsecă, importanţa naţională etc., trebuie să fie 
prevăzute şi mijloace financiare pentru protejarea acestora. 80 
                                                           
80 Mazilu Mirela Elena, Regional tourism from the perspective of the Danube strategy –Iron Gates Region, 

Cactus Tourism Journal Vol. 2, Issue 2/2011, Pages 44-55, www.cactus-journal-of-tourism.ase.ro/volume4.asp 

http://www.cactus-journal-of-tourism.ase.ro/Pdf/vol4/6%20Mazilu.pdf
http://www.cactus-journal-of-tourism.ase.ro/volume4.asp
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Este cunoscut faptul că din necunoaştere, indiferenţă şi lipsă de educaţie, elemente 
importante ale patrimoniului naţional, natural şi cultural sunt lăsate la voia sorţii, cu 
repercusiuni incalculabile.  

Pentru a se evita acest lucru, este necesară elaborarea unui proiect de dezvoltare regională 
a turismului ţinând cont de mersul politicilor din domeniu, care să cuprindă:  

•  identificarea tuturor obiectivelor turistice;  
•  evaluarea sau reevaluarea obiectivelor turistice pe considerente de reală valoare;  
•  ierarhizarea lor ca oportunitate de sprijin economic şi protecţie;  
•  recomandările asupra promovării sau îmbunătăţirii promovării actuale;  
•  aprecierea influenţelor economice din valorificarea organizată corespunzător a acestora 

prin turism;  
•  identificarea numărului de persoane ocupate în turism şi nivelul pregătirii acestora. 
Strategia dezvoltării regionale, în special pentru regiunile ce cuprind în arealul lor obiective 

turistice de certă valoare, trebuie să aibă în vedere faptul că mărirea afluxului turistic, de orice 
provenienţă, influenţează pozitiv economia regională:  

•  direct, prin totalul încasărilor provenite din consumul;  
•  indirect, prin contactul şi influenţele culturale bilaterale locale, cunoaşterea valorilor 

economice locale şi a eventualelor oportunităţi de afaceri, ocuparea de forţă de muncă în 
servicii, crearea de imagine favorabilă, civilizarea infrastructurii implicate.  

Într-o formulare foarte strictă, industria turistică creează mai mult de 4% din PIB-ul Uniunii 
Europene. Când se iau în considerare şi legăturile cu alte sectoare, contribuţia turismului la PIB 
este estimată la 11% şi oferă locuri de muncă la mai mult de 24 milioane de oameni (12% din 
totalul forţei de muncă). Considerându-se  o piaţă unică, Uniunea Europeană are cea mai 
dezvoltată economie din sectorul Călătoriilor şi Turismului, deținând în prezent o cotă de 
aproximativ 40% din piaţa mondială. În mod evident, cota sa a crescut semnificativ în ultimii 
ani, în conformitate cu extinderea UE dincolo de graniţele sale iniţiale la cele 27 de state 
membre actuale. 

Aproximativ 80% dintre europeni continuă să călătorească în vacanţă, potrivit unui nou 
sondaj Eurobarometru privind „Atitudinea europenilor faţă de turism 2010,2011”. Doar 20% din 
peste 30.000 de cetăţeni selectaţi în mod aleatoriu au fost aproape siguri că nu vor călători în 
2010, procent cu mult sub proporţia non-călătorilor în 2009 (33%). Cetăţenii UE preferă tot mai 
mult să-şi petreacă vacanţele în destinaţiile turistice tradiţionale (57%), în timp ce 28% s-ar 
orienta mai degrabă spre destinaţii emergente. Turismul este unul din serviciile cele mai 
importante ale Europei.  

Turismul e o piaţă în continuă dezvoltare, cu atât mai mult în România. Diferenţa nu mai 
este dată nici de hotelul oferit turistului, şi nici de program. Turistul este din ce în ce mai educat 
şi mai experimentat, știind ce să ceară şi apreciind ce i se oferă.81 

Cel mai recent raport Eurostat pe tema turismului a înregistrat 1 miliard de călătorii pe care 
cetăţenii europeni le-au efectuat în anul 2010. Dintre acestea, se pare că mai mult de trei 
sferturi au fost călătorii interne şi numai un sfert internaţionale. România se află pe primul loc 
în Europa la acest capitol, 94% dintre vacanţele cetățenilor români fiind făcute în ţară. Proporţii 
asemănătoare înregistrează, însă, şi Spania (92%), Bulgaria și Grecia (91%). 

 

                                                                                                                                                                                           
 
81 Mazilu Mirela Elena, Romania oscillating in the shaping of the Tourist destination profile at a World Level, in Recent Researches in Tourism 

and Economic development,Proceedings of the 1-st International Conference on Tourism and Economic Development(TED’2011),indexed by IS, 

Sponsored by the University Of Craiova,University Center of Drobeta Turnu Severin,Romania,,October, Published by WSEAS Press, 

www.wseas.org,2011, p. 33-40. 
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Fig. 109 - Ponderea călătoriilor interne din totalul călătoriilor (orice durată; doar 
călătorii de 4 sau mai multe nopţi), 2010 

 
 

Referitor la călătoriile de lungă durată (adică vacanţele propriu-zise), România figurează cu 
un procent de 34% la nivel naţional şi cu unul de doar 5% în afara graniţelor. Restul sunt 
călătorii de scurtă durată, în general weekend-uri condiţionate de bilete de avion accesibile sau 
de alte mijloace mai convenabile. Spre deosebire de cetățenii României, locuitorii din 
Luxemburg au o medie de 62% a călătoriilor de lungă durată în străinătate. Ei sunt, de 
asemenea, turiştii cei mai cheltuitori ai întregii comunităţi europene. În 2011, turiştii europeni 
au cheltuit, în medie, 234 de euro pentru o călătorie în ţară şi 737 de euro pentru una în 
străinătate. Cele mai mari sume în turismul domestic au fost investite în Franţa (77 miliarde de 
euro) iar cele mai mici în Estonia (38 de milioane de euro).  

Este redată în continuare (tabelul nr. 86) o analiză privind situaţia înnoptărilor în 
structurile de primire turistică în regiunile de dezvoltare din România, pe perioada 2005-2010 : 

 
Tabel nr. 86 - Înnoptările în structurile de primire turistică în regiunile de dezvoltare din  

România (nr. persoane) 
 

Fig. 110 - Înnoptările în structurile de primire turistică în regiunile de dezvoltare din România 

Regiune 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Uniunea Europeană 
(27 ţări) 

672.065.000 705.289.000 729.875.469 723.737.573 670.814.413 712.149.000 : 

România 3.377.000 3.169.000 3.497.156 3.251.357 2.581.861 2.684.868 : 

Regiunea Nord-Vest 328.099 285076 333.987 293.246 237.340 256.040 : 

Regiunea Centru 564.918 549.325 631.650 542.654 418.593 473.038 : 

Regiunea Nord-Est 207.416 189.965 211.196 179.795 148.509 144.735 : 

Regiunea Sud-Est 801.207 591.931 524.241 388.918 277.761 242.436 : 

Regiunea Sud - 
Muntenia 

252577 269753 306.879 288.212 205.584 214.132 : 

Regiunea Bucureşti 
- Ilfov 

862.310 888.244 1.091.823 1.201.103 990.754 1.067.136 : 

Regiunea Bucureşti 
- Ilfov 

862.310 888.244 1.091.823 1.201.103 990.754 1.067.136 : 

Regiunea Sud-Vest 
Oltenia 

63.886 69.400 70.244 64.238 42.850 39.931 : 

Regiunea Vest 296.735 325.489 327.136 293.191 260.470 247.420 : 

http://www.surupaceanu.ro/wp-content/imagini/Romania_turism.jpg
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(2005-2010) 

 
 

 
Pentru România, cheltuielile cu turismul domestic au atins 738 de milioane de euro iar cele 

cu turismul internaţional 279 de milioane de euro. Privită pe regiuni, România a atins şi un 
record, fiind, alături de Germania, ţara în care una din regiuni e vizitată în proporţie de 97% 
numai de propriii rezidenţi. Regiunea Sud-Vest Oltenia este o regiune extrem de bogată în 
resurse turistice de toate categoriile, însă valorile înnoptărilor în structurile de cazare situează 
regiunea Sud-Vest Oltenia pe ultimul loc în clasamentul regiunilor în funcție de acest indicator, 
primele locuri fiind ocupate tradiţional de regiunile Sud-Est, Centru şi Nord-Vest. 

 Conform datelor din fig. 109 şi 110, se remarcă poziţionarea regiunii Sud-Vest Oltenia la 
nivel naţional în ceea ce priveşte evoluţia numărului de înnoptări pe perioada 2005-2010. Se 
remarcă ponderea scăzută raportată la nivel naţional deţinută de regiunea Sud-Vest Oltenia în 
toți cei 6 ani de referinţă, acesta ocupând ultimul loc în clasamentul celor 8 regiuni de 
dezvoltare. Trebuie observat de asemenea şi trendul descendent al numărului înnoptărilor în 
regiune, acesta scăzând cu aproximativ 50% în 2010 faţă de anul 2007, anul cu cea mai mare 
valoare înregistrată (70.244).  
 

I. Perspectiva naţională 
a) Baza tehnico-materială: structuri de primire turistică 
În urma analizei bazei tehnico-materiale a regiunii Sud-Vest Oltenia se remarcă 

următoarele: fig. 111 relevă capacitatea de cazare turistică existentă în cele 8 regiuni de 
dezvoltare raportată la valoarea totală naţională pe câţiva ani de referinţă din perioada 1990-
2011. Astfel valorile reflectă ponderea scăzută a regiunii Oltenia la nivel naţional în ceea ce 
priveşte numărul locurilor de cazare, aceasta situându-se pe locurile  6, respectiv 7 în anii de 
referinţă vizaţi, după Regiunea Sud-Est şi Centru care înregistrează cele mai mari valori. 

 
Fig. 111 - Capacitatea de cazare turistică existentă în regiunile de dezvoltare ale României  

între 1990-2011 (nr. locuri) 
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Dinamica din perioada 1990-2011 relevă  o scădere continuă, constantă, fără oscilaţii 
majore a valorilor din Regiunea Oltenia, relevând şi situaţia precară a infrastructurii generale 
dar şi a celei turistice. 

 
Fig. 112 - Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în 

Regiunea Oltenia la 31 iulie 2010  

 
Sursa: INSSE, 2011 

 
Conform datelor INSSE din 31 iulie 2010 (Fig. 112) referitoare la situaţia structurilor de 

primire turistică în Regiunea Oltenia, se evidențiază o pondere maximă de 30% deţinută de 
hoteluri şi moteluri, urmată de ponderea pensiunilor turistice - 22%, ponderea pensiunilor 
agroturistice - 20% şi ponderea vilelor turistice - 16%.  
 
 
 
 
2.3.2.2. Analiza cererii şi a circulaţiei turistice în regiunea Sud-Vest Oltenia  
 

În România, numărul rezidenţilor români care au efectuat călătorii turistice în ţară şi 
străinătate a crescut în anul 2011 cu 12,8% faţă de anul 2010.  În aceeaşi perioadă, numărul de 
călătorii efectuate de rezidenţi a crescut cu 12,6% faţă de anul 2010. Călătoriile pentru vacanţe 
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au înregistrat valoarea maximă în luna decembrie pentru destinaţiile interne  şi în luna august 
pentru cele externe. Ca şi în anii anteriori, turiştii români preferă călătoriile de scurtă durată, de 
mai puţin de 4 înnoptări şi cazarea la rude sau prieteni.   

Numărul rezidenţilor români care au efectuat călătorii turistice în anul 2011 a fost de 
12146,2 mii, în creştere cu 12,8% comparativ cu anul 2010. Dintre aceştia, persoanele cu vârste 
cuprinse între 25-44 de ani au reprezentat cea mai mare pondere în numărul total de turişti, 
respectiv 48,9%, urmată de grupele de vârstă 45-64 de ani (24,4%), 15-24 de ani (19,5%), 65 de 
ani şi peste (7,2%). Numărul călătoriilor turistice efectuate de rezidenţi în anul 2011 a fost de 
13480,5 mii, în creştere cu 12,6% comparativ cu anul  2010.  

În perioada analizată ponderea călătoriilor pentru vacanţe în totalul călătoriilor a fost de 
92,7%, fiind comparabilă cu cea din perioada corespunzătoare anului 2010, în timp ce 
călătoriile pentru afaceri şi motive profesionale au reprezentat 3,0%.  Cele mai multe călătorii 
pentru vacanţe efectuate în anul 2011 au fost cele între 1-3 înnoptări. 

În figura 113 este reprezentată ponderea tipurilor de înnoptări la nivelul regiunii Sud-Vest 
Oltenia în anii 2010 şi 2011: 

 
Fig. 113 - Ponderea tipurilor de înnoptări la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 

în anii 2010 şi 2011 

 
Sursa: INS, 2012 

 
Analizând evoluţia volumului de înnoptări în structuri de primire turistică în staţiunile 

balneare din regiunea Sud-Vest Oltenia, observăm o evoluţie descendentă a acestora în 
perioada 2001-2011. Acest declin se explică prin lipsa investiţiilor în facilităţile de tratament 
balnear şi scăderea puterii de cumpărare a pensionarilor, clienţii tradiţionali ale acestor 
staţiuni.  

Nivelul capacităţii de cazare existente (nr. structuri) în cadrul staţiunilor balneo-climaterice 
din Subcarpaţii Vâlcii în anul 2000, comparativ cu anul 2008, marchează o curbă ascendentă, o 
detaşare fiind observată în cazul staţiunilor Călimăneşti-Căciulata, Băile Olăneşti şi Băile 
Govora, acestea înregistrând un număr de turişti de peste 40.000 - Călimăneşti-Căciulata, peste 
30.000 - Băile Olăneşti şi respectiv peste 15.000 - Băile Govora. Din acest punct de vedere, pe 
ultimele locuri se situează Ocnele Mari şi Costeşti. 

În ceea ce priveşte numărul turiştilor sosiţi în staţiunile balneare din Subcarpaţii Vâlcii 
raportat la total sosiri România, se poate observa o curbă ascendentă între anul 2000 și anul 
2008.  

În perioada 2000-2011 majoritatea turiştilor care au vizitat şi practicat diferitele forme de 
turism în regiune sunt de origine română. Urmând tendinţa generală din economia Olteniei, şi 
turismul a înregistrat o evoluţie oscilantă. Anul 2011 a marcat o revenire a numărului de turişti 
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apropiată de vârful din anul 2008, după o evoluţie descendentă în perioada 2009-2010 marcată 
de criza economică. 

 
Fig. 114 – Evoluţia volumului de înnoptări în structuri de primire turistică în staţiunile 

balneare din regiunea S-V Oltenia (nr. persoane) 

 
 

Analiza evoluţiei circulaţiei turistice arată o corespondenţă aproape perfectă între numărul 
de sosiri şi numărul de înnoptări ceea ce face ca indicatorul - durata medie a sejurului -  să se 
păstreze la o valoare aproape statică pentru întreaga perioadă 2000-2011, cu valori cuprinse 
între 3 şi 4 zile.  

 
Tabel nr. 87 – Indicatori turistici privind activitatea turistică în Regiunea Sud- Vest 

Oltenia în anul 2011 
Capacitatea de 

cazare existentă 
(nr. locuri) 

Sosiri în structurile 
de cazare  

(nr. persoane) 

Înnoptări 
(nr. persoane) 

Durata medie a 
sejurului 
(nr. zile) 

Indicele de utilizare 
netă a capacităţii în 

funcţiune (%) 

România 

278503 7031606 17979439 2,56 22,2% 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 

18274 426845 1486267 3,48 25,2% 

Ponderea Regiunii Sud-Vest Oltenia în total România (%) 

6,6 6,1 8,3 - - 

Dolj 

2242 58538 116427 1,98 16,2% 

Ponderea judeţului Dolj în total Regiunea Sud-Vest Oltenia (%) 

12,3 13,7 7,8 - - 

Gorj 

2255 63832 136721 2,14 20,4% 

Ponderea judeţului Gorj în total Regiunea Sud-Vest Oltenia (%) 

12,3 15 9,2 - - 

Mehedinţi 

1587 54778 137129 2,50 28% 
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Ponderea judeţului Mehedinţi în total Regiunea Sud-Vest Oltenia (%) 

8,7 12,8 9,2 - - 

Olt 

664 23700 49458 2,09 22,2% 

Ponderea judeţului Olt în total Regiunea Sud-Vest Oltenia (%) 

3,6 5,6 3,3 - - 

Vâlcea 

11526 
 

225997 1046532 4,63 39% 

Ponderea judeţului Vâlcea în total Regiunea Sud-Vest Oltenia (%) 

63 53 70,4 - - 

Sursa: prelucrare date INNSE, 2012 
 

În figura  115 este reprezentată distribuţia sejurului mediu din regiunea Sud-Vest Oltenia, 
pe judeţe, în anul 2011: 

 

Fig.  115 - Distribuţia duratei medii a sejurului din regiunea Sud-Vest Oltenia, pe judeţe,  
în anul 2011(nr. zile) 

 

Sursa: prelucrare date INNSE, 2012 
 

* Durata medie a sejurului s-a calculat pin raportarea numărului total de înnoptări la numărul de turişti din fiecare 
judeţ al regiunii Oltenia, analiza fiind realizată pentru anul 2011. 

 
În ceea ce priveşte circulaţia turistică, sosirile de turişti pe perioada 1990-2010 relevă o 

pondere scăzută a numărului total de turişti din regiunea Oltenia faţă de valoarea naţională, 
respectiv sub 2 milioane de persoane faţă de 6-12 milioane totalul naţional. Aceasta ocupă 
ultimul loc pe fiecare an de referinţă analizat, înregistrând şi o scădere de peste 50% din 1990 
până în 2010.  
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Fig. 116 - Evoluţia numărului de sosiri de turişti români şi străini în cele 5 judeţe ale Regiunii 
Oltenia în perioada 1990-2011 (nr. persoane) 

 
Sursa: prelucrare date INNSE, 2012 

Evoluţia sosirilor de turişti români pe judeţele regiunii relevă următorul clasament: Vâlcea 

cu valori maxime de peste 200 000 persoane, dar cu scăderi  semnificative din 1990 până în 

2011 datorate saturaţiei destinaţiilor turistice din judeţ şi crizei economice; urmează Gorjul şi 

Mehedinţiul cu valori asemănătoare şi cu scăderi majore din 1990 până în 2011; pe ultimele 

locuri se situează Doljul, sub 50 000 persoane şi Oltul, sub 20 000 persoane. Sosirile turiştilor 

străini sunt foarte reduse în regiune sub 10 000 persoane, primul loc fiind ocupat de Dolj cu o 

creştere în 2011 datorită afacerilor cu investitori străini din Craiova, urmat de Mehedinţi, cele 

mai scăzute valori fiind înregistrate în Olt. 

În ceea ce priveşte circulaţia turistică, înnoptările turiştilor pe perioada 1990-2010 relevă o 

pondere scăzută a numărului înnoptărilor din regiunea Oltenia faţă de valoarea naţională, 

respectiv sub 20 milioane faţă de 45 milioane totalul naţional. Aceasta ocupă ultimele locuri pe 

fiecare an de referinţă analizat, înregistrând şi o scădere de peste 50% din 1990 până în 2010.  

 

Fig. 117 - Evoluţia numărului  de înnoptări ale  turiştilor români şi străini în cele 5 judeţe ale 

Regiunii Oltenia în perioada 1990-2011(nr.persoane) 
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Sursa: prelucrare date INNSE, 2012 

 

Evoluţia înnoptărilor turiştilor români pe judeţele regiunii relevă următorul clasament: 

Vâlcea cu valori maxime de peste 1 milion, dar cu scăderi  semnificative din 1990 până în 2011 

datorate saturaţiei destinaţiilor turistice din judeţ şi datorită crizei economice; urmează 

Mehedinţiul şi Gorjul cu valori asemănătoare sub 500 000 înnoptări şi cu scăderi majore din 

1990 până în 2011; pe ultimele locuri se situează Doljul, sub 200 000, şi Oltul, sub 50 000 

înnoptări. Înnoptările turiştilor străini sunt foarte reduse în regiune, sub 10 000, primul loc fiind 

ocupat de Dolj datorită afacerilor investitorilor străini din Craiova şi urmat de Olt. 

Indicatorul sezonalităţii turistice în Regiunea Sud-Vest Oltenia relevă valori diferite în 2011 

pentru fiecare judeţ astfel: 

 În judeţul Dolj se remarcă un sezon de vară bine reprezentat cu creşteri ale 
numărului de turişti începând din luna iunie până în noiembrie şi valori scăzute în 
restul anului.  

 În judeţul Gorj sezonul de vară este bine reprezentat în lunile august-septembrie şi 
valori scăzute în perioada iernii. 

 În judeţul Vâlcea există două maxime ale sosirilor de turişti în mai şi august, în 
sezonul de iarnă înregistrându-se valori mici. 

 În  judeţul Mehedinţi se remarcă valori ridicate începând din mai până la sfârşitul 
anului cu un vârf de vară în luna august. 

 În judeţul Olt, sosirile turiştilor sunt scăzute pe întreaga perioadă a anului 2011 faţă 
de celelalte judeţe din regiune, cu un vârf în luna iunie. 

Se remarcă astfel un număr crescut de sosiri de turişti cu preponderenţă în sezonul cald şi 

mai scăzut în sezonul rece în judeţele din regiunea Sud-Vest Oltenia. 

 

Fig. 118 – Sezonalitatea turistică în judeţul Dolj, 2011 
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Sursa: prelucrare date INNSE, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 119 – Sezonalitatea turistică în judeţul Gorj, 2011 

 
Sursa: prelucrare date INNSE, 2012 

 

Fig. 120 – Sezonalitatea turistică în judeţul Vâlcea, 2011 
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Sursa: prelucrare date INNSE, 2012 

 

Fig. 121 – Sezonalitatea turistică în judeţul Mehedinţi, 2011 

 
Sursa: prelucrare date INNSE, 2012 

 

Fig. 122 – Sezonalitatea turistică în judeţul Olt, 2011 

 
Sursa: prelucrare date INNSE, 2012 
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Fig. 123 - Reprezentarea sezonalităţii fenomenului turistic pe harta  
Regiunii de Sud-Vest Oltenia 

 
 

Numărul turiştilor sosiţi în unităţile de primire turistică în intervalul 2006-2011, în regiunea 
Sud-Vest Oltenia, a fost unul oscilant, care poate fi caracterizat printr-o creştere a sosirilor în 
primii 3 ani, până în anul 2009 atunci când, pe fondul recesiunii economice, activitatea turistică 
din această zonă a ţării a cunoscut un regres semnificativ timp de doi ani până în 2011. Însă, în 
ciuda crizei economice care a stopat creşterea sosirilor turiştilor mai bine de doi ani, timp în 
care acestea s-au aflat pe o pantă descendentă, la nivelul anului 2011, ponderea sosirilor 
turistice a atins nivelul valorii realizate în 2008. Astfel, pe fondul oscilaţiilor economice, sosirile 
au crescut cu 15% în raport cu anul 2006 şi cu 26,62% în raport cu anul 2010.   

 
Tabel nr. 88 – Sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică la nivelul celor opt 

regiuni de dezvoltare(nr. persoane) 

Sosiri ale turiştilor în structuri de 
primire turistică la nivelul  

Regiunii S-V Oltenia 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL 370820 403071 429370 366114 337102 426845 

Români 347260 378823 404885 347777 320488 399309 

Străini 23560 24248 24485 18337 16614 27536 

         Sursa: INS, 2012 
 

În ceea ce priveşte ponderea sosirilor turiştilor români în totalul sosirilor în structurile de 
primire turistică, trebuie punctat faptul că în linii mari aceasta a cunoscut o evoluţie pozitivă în 
ultimii 6 ani, în urcare în prima jumătate, urmată de un regres în 2009 de 14% în raport cu 
2008, accentuat în 2010, pe fondul contracţiei cererii turistice, din cauza efectelor crizei 
economice. Cu toate acestea, activitatea turistică a dat semne de redresare în 2011, când la 



 

199 
 

finalul anului se realizase o creştere de 24,6% în raport cu anul anterior. Totodată trebuie 
punctat şi faptul că sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică la nivelul regiunii 
Sud-Vest Oltenia au reprezentat circa 93,5% din totalul sosirilor la sfârşitul anului 2011. 

Sosirile turiştilor străini în regiunea Sud-Vest Oltenia au reprezentat în jur de 6,5% din 
totalul sosirilor turistice înregistrate în anul 2011, când a fost atinsă cea mai mare valoare.  
Evoluţia sosirilor turiştilor străini a fost una similară cu cea a sosirilor turiştilor români, marcată 
la rândul ei de criza economică propagată în majoritatea ţărilor de pe continentul european în 
2009 şi 2010. Cu toate acestea, sosirile turiştilor străini au crescut în 2011 faţă de 2006 cu 
aproape 17%.  

Îmbunătăţirea serviciilor turistice, precum și cea a infrastructurii turistice din această zonă a 
ţării, poate pune mai mult în valoare potenţialul turistic insuficient exploatat. Peisajele 
muntoase din zona munţilor Parâng, Godeanu sau cele oferite de staţiunile Băile Olăneşti, 
Călimăneşti, Căciulata, Voineasa, Rânca, trebuie combinate cu servicii turistice de calitate, 
pentru a întregi satisfacţia turistului străin. Modernizarea bazei tehnico-materiale în aceste 
staţiuni ar aduce fără doar şi poate un plus calitativ şi implicit ar atrage mai mulţi turişti străini 
în aceste zone. 

Prezenţa turiştilor străini în regiunea Sud-Vest Oltenia mai poate fi generată şi de turismul 
de afaceri, care, în timp, se poate dezvolta prin prisma investiţiilor în diferite sectoare de 
activitate economică. Cel mai important mediu de afaceri se derulează în judeţul Dolj, iar acest 
fapt necesită îmbunătăţirea bazelor şi serviciilor hoteliere pentru a corespunde exigenţelor 
turiştilor străini în calitate de oameni de afaceri.      

În Fig. 124 este prezentată evoluţia numărului de sosiri turistice în structuri de primire 
turistică la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 124 - Evoluţia numărului de sosiri turistice în structuri de primire turistică la nivelul 
regiunii Sud-Vest Oltenia(nr.persoane) 
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Sursa: INS, 2012 

 
Deşi ponderea sosirilor turistice în regiunea Sud-Vest Oltenia a crescut de la an la an, ea 

rămâne cu mult în urma celorlalte regiuni ale ţării. Datele statistice arată că, la nivelul anului 
2011, sosirile turistice din această regiune reprezentau doar 6,07% din totalul sosirilor 
înregistrate la nivel naţional, ocupând ultima poziţie. Comparând evoluţia sosirilor turistice la 
nivelul fiecărei regiuni, se pot desprinde două aspecte cheie. Anul 2009 a însemnat contracţia 
cererii turistice, care poate fi tradusă prin scăderi mari ale numărului sosirilor la nivelul fiecărei 
regiuni: regiunea Vest (-14,64%), regiunea Sud-Vest Oltenia (-14,73%), regiunea Bucureşti-Ilfov 
(-4,65%), regiunea Sud-Muntenia (-21,18%), regiunea Sud-Est (-11,57%), regiunea Nord-Est (-
9,52%), regiunea Centru (-16,93%), regiunea Nord-Vest (-19,33%). Anul 2011 poate fi privit ca 
fiind anul relansării activităţii turistice pentru toate regiunile de dezvoltare. 

În 2011, comparativ cu 2010, ritmul creşterii sosirilor turistice la nivelul regiunii S-V Oltenia 
s-a accelerat faţă de anii precedenţi, iar acest lucru este evident şi prin prisma faptului că a 
depăşit creşterea sosirilor din celelalte regiuni. Astfel, ritmul creşterii sosirilor de aproape 27% 
din această regiune a depăşit pe cel din celelalte regiuni, după cum urmează: regiunea Vest 
(17,84%), regiunea Bucureşti-Ilfov (14%), regiunea Sud-Muntenia (7,6%), regiunea S-E (8,7%), 
regiunea N-E (12,11%), regiunea N-V (13,72%),  fiind aproape la egalitate cu regiunea Centru 
(27,4%).  

Tabel nr. 89 – Sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică la nivelul celor opt 
regiuni de dezvoltare( nr.persoane) 

Sosiri ale turiştilor în structuri 
de primire turistică la nivelul 

celor opt regiuni de dezvoltare 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL 5805096 6216028 6971925 7125307 6141135 6072757 7031606 

Regiunea Nord-Vest 733384 780554 889707 908076 732474 702838 799304 

Regiunea Centru 1067924 1164060 1329992 1291514 1072785 1126887 1435771 

Regiunea Nord-Est 621583 678254 717592 725646 656501 620961 696188 

Regiunea Sud-Est 1107963 1080729 1231058 1308569 1157087 1044043 1134824 

Regiunea Sud-Muntenia 573557 627320 729221 750157 591251 572912 616401 

Regiunea Bucuresti – Ilfov 831336 900464 996740 1038161 989805 1125213 1282616 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 334178 370820 403071 429370 366114 337102 426845 

Regiunea VEST 535171 613827 674544 673814 575118 542801 639657 

Sursa: INS, 2012 
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În Figura 125 este prezentată evoluţia numărului de sosiri turistice în structuri de primire 

turistică la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare: 
 
Fig. 125 - Evoluţia numărului de sosiri turistice în structuri de primire turistică la nivelul celor 

opt regiuni de dezvoltare(nr.persoane) 
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Sursa: INS, 2012 

 
Evoluţia sosirilor turiştilor la nivelul judeţelor regiunii Sud-Vest Oltenia se oglindeşte în 

evoluţia generală a sosirilor turistice la nivel naţional, fiind la rândul ei afectată în 2009 şi 2010 
de criza abătută asupra economiei naţionale. Anul 2011 a însemnat redresarea numărului de 
sosiri la nivelul celor 5 judeţe ale regiunii, ca urmare a relansării economice. În ceea ce priveşte 
ponderea sosirilor la nivel de judeţ în totalul sosirilor din regiunea Sud-Vest, Vâlcea deţine o 
piaţă a sosirilor de 53% (deoarece potenţialul turistic este cel mai ridicat din întreaga regiune, 
iar aglomerarea de staţiuni turistice balneoclimaterice din acest judeţ - Băile Olăneşti, Băile 
Govora, Călimăneşti, Căciulata, Voineasa - stă la baza atragerii în proporţie de peste 50% a 
sosirilor turistice înregistrate la nivelul întregii regiuni Sud-Vest Oltenia), urmată de Gorj (15%), 
Dolj (13,71%), Mehedinţi (12,83%) şi Olt (5,55%).  

Şi celelalte judeţe pot cunoaşte o îmbunătăţire a cifrei de sosiri turistice doar în măsura în 
care reuşesc să își promoveze mai bine atracțiile turistice, să-şi îmbunătăţească serviciile şi să-şi 
modernizeze baza tehnico-materială, aducând-o la standarde europene. Staţiunile balneare 
(Băile Olăneşti, Băile Govora, Călimăneşti, Căciulata, Săcelu, Bala, Schela Cladovei, Gura Văii) 
din regiunea Sud-Vest Oltenia reprezintă o „mină de aur” a turismului din această regiune, iar 
punerea lor în valoare poate reprezenta un adevărat „debuşeu” pentru turiştii străini.  

Pentru a acţiona în această direcţie, este însă nevoie de îmbunătățirea imaginii regionale. În 
acest sens, aceste staţiuni au nevoie de cote cât mai înalte ale calităţii, pornind de la baza 
tehnico-materială şi terminând cu serviciile oferite. Orice minus de calitate a produselor 
turistice oferite înseamnă în definitiv un minus de imagine şi implicit o carenţă a brand-ului. 
Impactul psihologic este vital în acest joc al imaginii, deoarece elementele negative care 
periclitează sau reduc calitatea, dacă nu sunt eliminate, ele însele subminează ideea de brand şi 
valoarea produsului turistic.  
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Tabel nr. 90 – Sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică la nivelul judeţelor 

regiunii Sud-Vest Oltenia(nr.persoane) 
Sosiri ale turiştilor în structuri 
de primire turistică  la nivelul 
judeţelor regiunii S-V Oltenia 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL 334178 370820 403071 429370 366114 337102 426845 

Dolj 41309 44392 56684 57279 33529 28762 58538 

Gorj 37625 51564 58058 63190 59062 54967 63832 

Mehedinţi 45596 46092 48542 57551 54126 54942 54778 

Olt 19804 19855 16461 17538 13924 14167 23700 

Vâlcea 189844 208917 223326 233812 205473 184264 225997 

         Sursa: INS, 2012 
 

În figura 126 este prezentată evoluţia numărului de sosiri turistice în structuri de primire 
turistică la nivelul judeţelor din regiunea Sud-Vest Oltenia:  
 

Fig. 126 - Evoluţia numărului de sosiri turistice în structuri de primire turistică la nivelul 
judeţelor din regiunea Sud-Vest Oltenia (nr. persoane) 
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Sursa: INS, 2012 

 
Un alt indicator relevant pentru evoluţia dezvoltării regiunii Sud-Vest Oltenia îl reprezintă 

numărul sosirilor turiştilor străini în cadrul celor 5 judeţe. Datele statistice indică faptul că cea 
mai mare pondere în rândul sosirilor turiştilor străini este livrată de judeţul Dolj, reprezentând 
45,5% din totalul sosirilor acestora la nivel de regiune în anul 2011. Pe fondul unei dezvoltări 
economice continue a judeţului, fragmentată de doi ani de recesiune, creşterea numărului de 
sosiri ale turiştilor străini în 2011 în raport cu 2006 a fost de aproape 50%, ceea ce 
demonstrează potenţialul său turistic. Comparativ cu judeţul Vâlcea, al cărui turism este unul 
balnear, judeţul Dolj se bucură de un turism de afaceri prosper şi în creştere, care poate  
contribui la dezvoltarea sa economică şi implicit la atragerea a şi mai mulţi turişti străini. De 
remarcat totodată şi explozia numărului acestora în 2011, care s-a triplat în comparaţie cu anul 
anterior 2010. În schimb, judeţul Mehedinţi a cunoscut în 2011 un regres al numărului sosirilor 
turiştilor străini de faţă de anul 2010. 
 
Tabel nr. 91 – Sosiri ale turiştilor străini în structuri de primire turistică la nivelul regiunii Sud-

Vest Oltenia (nr. persoane) 
Sosiri ale turiştilor străini în structuri 

de primire turistică  la nivelul 
judeţelor regiunii S-V Oltenia 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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TOTAL 23560 24248 24485 18337 16614 27536 

Dolj 8421 8182 8326 4678 3579 12539 

Gorj 2193 3469 3626 2903 2545 2857 

Mehedinţi 6709 6951 7624 6547 6275 5322 

Olt 2500 2377 1652 1167 1014 3233 

Vâlcea 3737 3269 3257 3042 3201 3585 

 Sursa: INS, 2012 
 

În figura  127 este prezentată evoluţia numărului de sosiri ale turiştilor străini în structuri de 
primire turistică la nivelul judeţelor regiunii Sud-Vest Oltenia în perioada 2005 – 2011: 
 

Fig. 127 - Evoluţia numărului de sosiri ale turiştilor străini în structuri de primire turistică la 
nivelul judeţelor regiunii Sud-Vest Oltenia în perioada 2005 – 2011(nr. persoane) 
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Sursa: INS, 2012 

 
În ceea ce priveşte evoluţia înnoptărilor în structurile de primire turistică din regiunea Sud-

Vest Oltenia, aceasta poate fi caracterizată ca fiind una sinuoasă, cu urcuşuri şi coborâşuri. Din 
2005 şi până în 2008 numărul înnoptărilor la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia a fost în continuă 
creştere, evoluție stopată în 2009, odată cu amplificarea crizei economice. În 2011, evoluţia 
înnoptărilor a început să se redreseze, înregistrându-se o creştere de 15% comparativ cu 2010. 
Cu toate acestea, numărul de înnoptări înregistrat în 2011 este sub cel realizat în 2005, 
contabilizându-se o scădere de 7,2%.  

În ceea ce priveşte numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică, pe judeţe, în 
regiunea Sud-Vest Oltenia, din nou valoarea cea mai ridicată este înregistrată în judeţul Vâlcea, 
acesta deținând 70% din totalul înnoptărilor înregistrate la nivelul regiunii. Cu toate acestea, 
numărul înnoptărilor la nivelul judeţului Vâlcea s-a diminuat în raport cu 2005 cu 17%, fiind 
singurul judeţ care s-a confruntat cu o scădere, toate celelalte judeţe raportând creşteri 
semnificative. În acest sens, în 2011, judeţele Dolj (creştere cu 77% faţă de 2010), Gorj 
(+29,31% faţă de 2010) şi Mehedinţi (+0,92%) au realizat cele mai mari valori ale numărului de 
înnoptări din ultimii 7 ani. Deşi nu şi-a bătut recordul de înnoptări atins în 2007, judeţul Olt a 
avut rezultate peste aşteptări în ceea ce priveşte numărul înnoptărilor în 2011, când acesta a 
crescut cu 120% faţă de 2010. 
 

Tabel nr. 92 – Înnoptări în structuri de primire turistică la nivelul judeţelor regiunii Sud-Vest 
Oltenia(nr. persoane) 
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Înnoptări în structuri de primire 
turistică  la nivelul judeţelor  

regiunii S-V Oltenia 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 

TOTAL 1601872 1640929 1673496 1730168 1441604 1290263 1486267 

Dolj 84366 93500 125526 137874 71689 65695 116427 

Gorj 84584 98094 105492 119731 115970 105726 136721 

Mehedinţi 115012 125632 134875 148393 141007 135869 137129 

Olt 44381 52107 49915 43907 26349 22453 49458 

Vâlcea 1273529 1271596 1257688 1280263 1086589 960520 1046532 

Sursa: INS, 2012 
În figura 128 este prezentată evoluţia numărului de înnoptări în structuri de primire 

turistică la nivelul judeţelor regiunii Sud-Vest Oltenia: 
 
Fig. 128 - Evoluţia numărului de înnoptări în structuri de primire turistică la nivelul judeţelor 

regiunii Sud-Vest Oltenia (nr. persoane) 
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Sursa: INS, 2012 

 
În ceea ce priveşte ponderea înnoptărilor înregistrate de regiunea Sud-Vest Oltenia în 

totalul numărului de înnoptări la nivel naţional, aceasta a reprezentat 8,26% la finele anului 
2011, ocupând ultima poziţie la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare. Cele mai multe 
înnoptări s-au înregistrat în regiunea Sud-Est (4.050.309 – 22,52% din totalul înnoptărilor la 
nivel naţional), urmată de regiunea Centru (3.311.637 – 18,41% din totalul înnoptărilor la nivel 
naţional). De asemenea, tot în 2011, pe fondul sporirii generale a înnoptărilor la nivelul 
regiunilor, s-a înregistrat o creştere a numărului acestora şi la nivel naţional, de 12% faţă de 
2010.  
 

Tabel nr. 93 – Înnoptări în structuri de primire turistică la nivelul celor opt regiuni de 
dezvoltare (nr. persoane) 

Înnoptări în structuri de 
primire turistică la nivelul celor 

opt regiuni de dezvoltare 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL 18372988 18991695 20593349 20725981 17325410 16051135 17979439 

Regiunea Nord-Vest 2290196 2362911 2549490 2536890 2098589 1884543 2083679 

Regiunea Centru 2782126 2930392 3177434 3152080 2665298 2719381 3311637 

Regiunea Nord-Est 1435848 1599057 1691905 1676761 1509550 1372623 1556366 

Regiunea Sud-Est 5139161 4853718 5294207 5317647 4423728 3734288 4050309 



 

205 
 

Regiunea Sud-Muntenia 1807218 1940531 2175482 2115893 1674366 1564697 1678760 

Regiunea Bucureşti – Ilfov 1481256 1657978 2024483 2212892 1835779 1980397 2129626 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 1601872 1640929 1673496 1730168 1441604 1290263 1486267 

Regiunea Vest 1835311 2006179 2006852 1983650 1676496 1504943 1682795 

Sursa: INS, 2012 
 

În figura 129 este prezentată evoluţia numărului de înnoptări în structuri de primire 
turistică la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare în perioada 2005 – 2011: 
 
Fig. 129 - Evoluţia numărului de înnoptări în structuri de primire turistică la nivelul celor opt 

regiuni de dezvoltare în perioada 2005 – 2011 (nr. persoane) 
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Sursa: INS, 2012 

 
Un indicator foarte important al rentabilităţii spaţiilor de cazare este indicele de utilizare netă a 
capacităţii de cazare turistică în funcţiune, care exprimă relaţia între capacitatea de cazare în 
funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Astfel, 
prin împărţirea numărului total de înnoptări realizate la capacitatea de cazare turistică în 
funcţiune, din perioada 2000-2011, rezultă o evoluţie oscilantă şi mai ales descendentă în 
ultima parte a intervalului.  
Infrastructura de acces spre zonele turistice slab dezvoltate, utilităţi turistice nemodernizate şi 
cu dotare tehnică necorespunzătoare duc la un indice de utilizare a capacităţilor aflate în 
funcţiune scăzut. O altă explicaţie poate fi dată şi de declanşarea crizei economice la sfârşitul 
anului 2008, care a afectat serios activitatea turistică şi implicit pe cea de cazare. Urmărind 
evoluţia oscilantă a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în 
regiunea Sud-Vest Oltenia, se arată clar că nici măcar 50% din totalul capacităţii de cazare în 
funcţiune nu a fost atins în această perioadă.   

În figura 130 este reprezentat trendul indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare 
turistică în funcţiune în regiunea Sud-Vest Oltenia: 
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Fig. 130 - Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în regiunea 
Sud-Vest Oltenia (%) 

 
Sursa: INS, 2012 

 
La nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune 

se înscriu în acelaşi trend oscilant şi scăzut. În ceea ce priveşte valorile indicelui de utilizare netă 
a capacităţii în funcţiune la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, acesta este, cu mici excepţii, mai 
mare comparativ cu cei din celelalte regiuni, la nivelul aceleiaşi perioade 2005-2010.   
 

Tabel nr. 94 – Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în 
regiunea Sud-Vest Oltenia 

Indicii de utilizare netă a capacităţii 
în funcţiune (%) la nivelul celor opt 

regiuni de dezvoltare 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Regiunea Nord-Vest 32,2 32,1 34,1 32,7 - - - 

Regiunea Centru 29,5 29,5 30,3 30,0 24,8 23,3 - 

Regiunea Nord-Est 27,2 28,9 30,3 29,3 24,5 21,6 - 

Regiunea Sud-Est 37,8 36,8 41,8 42,5 34,7 29,7 - 

Regiunea Sud-Muntenia 28,1 30,5 34,0 32,8 25,3 22,7 - 

Regiunea Bucureşti – Ilfov 38,1 38,0 42,4 - - - - 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 38,93 37,18 39,03 39,70 33,05 29,58 29,70 

Regiunea Vest 34,7 36,3 35,6 35,1 28,9 25,3 - 

         Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică, 2012 
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Pe de altă parte, o defalcare a indicelui de utilizare netă a capacităţii în funcţiune, pe judeţe, 
la nivelul regiunii S-V Oltenia, scoate în evidenţă rezultatele slabe contabilizate în cele 5 judeţe. 
Cele mai mici valori s-au înregistrat în judeţele Dolj şi Gorj şi doar judeţul Vâlcea a reuşit să 
depăşească pragul de 40% în ceea ce priveşte utilizarea netă a capacităţii în funcţiune. Ca atare, 
în ultimii ani aproape trei sferturi din capacitatea în funcţiune la nivelul judeţelor regiunii Sud-
Vest Oltenia nu a fost utilizată.   
 
 
 
 

Tabel nr. 95  Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare în funcţiune la nivelul judeţelor 
regiunii S-V Oltenia 

Anul Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare în funcţiune (%) 

Dolj Gorj Vâlcea Olt Mehedinţi 

2005 - 24,9 48,1 29,0 28,5 

2006 25,2 23,9 45,9 37,8 28,8 

2007 26,4 26,1 47,9 34,2 29,5 

2008 28,5 27,0 48,5 27,0 31,8 

2009 14,0 20,2 44,4 13,7 27,7 

2010 11,1 - - 11,6 26,7 

2011 - - - - 27,4 

Sursa: Direcţiile Judeţene de Statistică aferente judeţelor regiunii S-V Oltenia, 2012 
 
Densitatea turistică 

a. În raport cu populaţia 
 

Tabel nr. 96 - Densitatea turistică în raport cu populaţia regiunii (turişti/loc.) 

Anul/judeţul Sosiri turişti Populaţia stabilă Densitate turistică în raport 
cu populaţia 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Dolj 33529 28762 58538 707629 704436 700431 0,05 0,04 0,08 

Gorj 59062 54967 63832 378310 376916 376090 0,16 0,15 0,17 

Mehedinţi 54126 54942 54778 294364 292231 290137 0,18 0,19 0,19 

Olt 13924 14167 23700 468931 465019 460334 0,03 0,03 0,05 

Vâlcea 205473 184264 225997 408518 407431 405822 0,50 0,45 0,56 

 
Fig. 131 - Densitatea turistică în raport cu populaţia Regiunii (turişti/loc) 
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Densitatea turistică în raport cu populaţia (sau funcţia turistică) din fiecare judeţ al regiunii 
Sud-Vest Oltenia în anul 2011 relevă un raport maxim în judeţul Vâlcea de 0,5 turişti/loc, urmat 
de Mehedinţi şi Gorj cu aproximativ 0,2 turişti/loc, ultimele locuri fiind ocupate de Dolj cu 0,08 
turişti/loc şi Olt cu 0,05 turişti/loc. Valorile se menţin constante pe cei 3 ani de referinţă însă cu 
creşteri reduse înregistrate din 2009 până în 2011 pentru fiecare judeţ. 

 

Tabel nr. 97 - Densitatea turistică în raport cu suprafaţa  Regiunii de Sud-Vest Oltenia 

(turişti/km2) 

Anul/judeţul Sosiri turişti Suprafaţa (km2) Densitate turistică în raport 
cu suprafaţa 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Dolj 33529 28762 58538 7414 7414 7414 4,5 3,9 7,9 

Gorj 59062 54967 63832 5602 5602 5602 10,5 9,8 11,4 

Mehedinţi 54126 54942 54778 4933 4933 4933 11,0 11,1 11,1 

Olt 13924 14167 23700 5498 5498 5498 2,5 2,6 4,3 

Vâlcea 205473 184264 225997 5765 5765 5765 35,6 32,0 39,2 

 
Fig. 132 - Densitatea turistică în raport cu suprafaţa Regiunii /km2 

 
 

Densitatea turistică în raport cu suprafaţa (km2) cuantifică unul din aspectele sociale care 
decurg din circulaţia turistică, respectiv presiunea turistică exercitată asupra suprafeţei unui 
spaţiu analizat, în cazul de față judeţele regiunii Sud-Vest Oltenia.  

Graficul indică o densitate turistică scăzută la nivelul suprafeţei în judeţul Olt, cu cea mai 
scăzută valoare de 4,3 turişti/km2, la nivelul anului 2011. Valorile cele mai mari se înregistrează 
în judeţul Vâlcea de 39, 2 turişti/km2 şi valori medii în judeţul Gorj de 11,4 turişti/km2 şi 
Mehedinţi de 11,1 turişti/km2 pentru anul 2011. Dinamica pe cei trei ani de referinţă indică 
creşteri reduse din 2009 până în 2011, valorile menţinându-se constante fără să se înregistreze 
oscilaţii mari. 

 
Tabel nr. 98 - Intensitatea activităţii turistice în regiunea Sud-Vest Oltenia 

Judeţul 2009 2010 2011 

Dolj 0,10 0,09 0,17 
Gorj 0,31 0,28 0,36 
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Mehedinţi 0,48 0,46 0,47 
Olt 0,06 0,05 0,11 

Vâlcea 2,66 2,36 2,58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 133 - Intensitatea activităţii turistice în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
 

Intensitatea activităţii turistice are valori ridicate în judeţul Vâlcea, cu valori constante pe 
cei 3 ani de referinţă, valorile medii înregistrându-se în judeţele Gorj şi Mehedinţi. Intensitatea 
activităţii turistice cea mai scăzută este în Dolj şi Olt, cu valori de sub 0,2 şi chiar 0,1. Factorii 
care au o influenţă mare asupra valorilor acestui indicator sunt cei economici la care se pot 
adăuga: gradul de dotare turistică, calitatea infrastructurii turistice, varietatea obiectivelor 
natural sau antropice etc.  

 
Tabel nr. 99 - Rata funcţiei turistice în perioada 2009-2011 la nivelul judeţelor regiunii 

Judeţul 2009 2010 2011 

Dolj 0,20 0,23 0,32 

Gorj 0,52 0,52 0,60 

Mehedinţi 0,52 0,52 0,55 
Olt 0,12 0,12 0,14 
Vâlcea 2,66 2,63 2,84 

 
Fig.  134 - Rata funcţiei turistice –Regiunea de Sud-Vest Oltenia 
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Trendul funcţiei turistice este foarte asemănător cu cel al intensităţii activităţii turistice, 
valorile maxime înregistrându-se în judeţul Vâlcea, valorile medii în Gorj şi Mehedinţi, iar cele 
mai scăzute valori apar în Dolj şi Olt. Se remarcă o constantă a valorilor pe toţi cei 3 ani de 
referinţă, fără modificări majore. Discrepanţa valorică reflectă totodată şi ponderea activităţii 
turistice a fiecărui judeţ în totalul sectorului turistic de la nivel regional. 
 

2.3.3. Principalele concluzii ale anchetei desfăşurate în rândul actorilor-cheie din 
domeniul turismului în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
În vederea atingerii obiectivelor asumate în cadrul „Studiului privind dezvoltarea 

turismului la nivel regional” şi anume identificarea nevoilor de dezvoltare la nivelul regional, a 
nevoilor de finanţare pentru următoarea perioadă de programare în vederea sprijinirii 
fundamentării Strategiei de Dezvoltare Regională şi a Planului de Dezvoltare Regională, precum 
şi evidenţierea contribuţiei investitorilor din diverse surse de finanţare la dezvoltarea socio-
economică a regiunii Sud-Vest Oltenia, am folosit şi tehnica culegerii directe a informaţiilor de 
la actorii relevanţi în problematica studiului, prin intermediul chestionarelor.   

Chestionarele au fost adresate şi completate de trei categorii de respondenţi: 
- Instituţiile Administraţiei Publice Locale de la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia; 
- Structuri de promovare a turismului; 
- Structuri ce desfăşoară activităţi în domeniul turismului.  
În urma prelucrării statistico-matematice a informaţiilor culese prin intermediul 

chestionarelor, distinct pe cele trei categorii de populaţie cercetată, am desprins o serie de 
concluzii pertinente studiului nostru, după cum urmează. 

 
A. INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DE LA NIVELUL REGIUNII SUD-VEST 

OLTENIA 
Întrebările formulate în chestionarul adresat Administraţiei Publice Locale, precum şi 

răspunsurile colectate şi informaţiile desprinse sunt prezentate după cum urmează: 
 
1. Apreciaţi că potenţialul turistic al judeţului Dvs. este exploatat în proporţie de: 
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Fig.  135  -  Evaluarea gradului de 
exploatare a potenţialului turistic pe 

judeţe (%) 

 

 

 

 
Obs.: Pentru această întrebare, au fost calculate şi folosite în 
desprinderea concluziilor finale, mediile aritmetice simple 
ale ponderilor în care este exploatat patrimoniul la nivelul 
regiunii administrativ-teritorială a fiecărui respondent. 

 
 

Judeţul de 
care aparţin 
respondenţii 

Patrimoniu
l natural 
protejat 

Patrimoniu
l construit 
protejat 

Patrimoniul 
cultural al 

zonei 

Dolj 48% 36% 40% 

Gorj 40% 40% 45% 

Mehedinţi 45% 43% 43% 

Olt 48% 45% 50% 

Vâlcea 38% 48% 47% 

   

Patrimoniul turistic al regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este exploatat diferit pe cele 
trei forme ale sale, la nivelul celor cinci judeţe, astfel: 

- patrimoniul natural protejat este exploatat, conform opiniei respondenţilor, între 
38%-48%. Cel mai mic procent al exploatării se înregistrează la nivelul judeţului Vâlcea 
(38%), urmat de judeţul Gorj (cu 40%), judţul Mehedinţi (45%) şi judeţele Dolj şi Olt cu o 
exploatare în procent de 48%; 
-  patrimoniul construit protejat este exploatat, în cea mai mică proporţie din totalul 
său (36%) la nivelul judeţului Dolj, în proporţie de 40% în judeţul Gorj, 43% Mehedinţi, 
45% Olt, în timp ce, pentru judeţul Vâlcea, proporţia exploatării acestui patrimoniu este 
de  48% din potenţialul total; 
-  patrimoniul cultural al zonei este cel care înregistrează cele mai mari proporţii ale 
exploatării sale, astfel: în judeţul Dolj este exploatat în procent de 40% din total, 43% în 
judeţul Mehedinţi, 45% în Gorj, 47% în judeţul Vâlcea, în timp ce în judeţul Olt jumătate 
din potenţialul cultural al zonei este deja exploatat. 

 

2. Cum apreciaţi calitatea infrastructurii generale şi a infrastructurii specifice de turism 
din judeţul Dvs. (1- Lipseşte cu desăvârşire, 2- Slabă, 3- Medie, 4- Bună, 5- Foarte bună)? 

o Calitatea infrastructurii generale 
 

Fig. 136 - Evaluarea calităţii  infrastructurii 
generale la nivelul regiunii (%) 
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Variante de răspuns 
Procent din total 

răspunsuri 

Lipseşte cu desăvârşire 0% 

Slabă 6% 

 Medie 44% 

Bună 50% 

Foarte bună 0% 

 

După cum se poate observa din figura anterioară, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Vest 
Oltenia, calitatea infrastructurii generale (drumurile naţionale, expres, locale) este una medie 
potrivit opiniei a 44% dintre respondenţi, cel mult bună (50% dintre respondenţi).    

 

o Calitatea infrastructurii specifice de turism 
 

Fig. 137 – Evaluarea calităţii   
infrastructurii specifice de turism la nivelul 

regiunii (%) 

 
 

 

Variante de răspuns 
Procent din total 

răspunsuri 

Lipseşte cu desăvârşire 0% 

Slabă 44% 

 Medie 38% 

Bună 19% 

Foarte bună 0% 

 

Calitatea infrastructurii specifice de turism (circuitele turistice, monumentele şi vestigiile 
istorice) este apreciată ca fiind una slabă (conform opiniei a 44% dintre respondenţi), sau 
medie (38% dintre respondenţi). Un procent de 19% dintre persoanele intervievate au acordat 
calificativul bună, calităţii infrastructurii specifice de turism existentă la nivelul regiunii Sud-Vest 
Oltenia.   

 
3. Precizaţi importanţa acordată  în cadrul instituţiei Dvs. următoarelor acţiuni de 

întreprins în domeniul turismului. 
Prin intermediul acestei întrebări am cules informaţii cu privire la gradul de importanţă 

atribuit de către instituţiile Administraţiei Publice Locale din regiunea Sud-Vest Oltenia, 
acţiunilor cu privire la: 

- promovarea turistică a zonei; 
- investiţiile în infrastructura generală; 
- restaurarea monumentelor şi a altor puncte de interes turistic; 

- conservarea vestigiilor istorice, arheologice şi culturale, marcarea, prezentarea şi 
explicarea lor adecvată către public; 

- amenajarea şi protejarea drumurilor pitoreşti şi a circuitelor turistice; 
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- realizarea unor structuri parteneriale public-private la nivelul judeţului în vederea 
valorificării şi promovării turismului din judeţ; 

- derularea agroturismului; 
- derularea ecoturismului. 

Rezultatele obţinute în urma prelucrării răspunsurilor primite ne-au condus la concluzia că 
acţiunile referitoare la promovarea turistică a zonei şi investiţiile în infrastructura generală sunt 
considerate prioritare la nivelul administraţiei locale din regiunea de dezvoltare Sud-Vest 
Oltenia (63%, respectiv 69%, dintre respondenţi atribuindu-le calificativul foarte important). 
Celelalte acţiuni de întreprins sunt considerate drept importante sau mediu importante, după 
cum se poate concluziona din datele centralizate în următorul tabel: 

 
Tabel nr. 100 – Aprecierea gradul de importanţă atribuit de către instituţiile 

Administraţiei Publice Locale din regiunea Sud-Vest Oltenia  acţiunilor  de întreprins în 
domeniul turismului (%) 

Acţiuni de întreprins în domeniul turismului  
 

Pondere în total răspunsuri (%) 

Foarte 
important 

Important Mediu 
Puţin 

important 
Nesemni-

ficativ 

Promovarea turistică a zonei  63% 37% - - - 

Investiţii în infrastructura generală 69% 19% 6% 6% - 

Restaurarea monumentelor şi a altor puncte de 
interes turistic 

31% 50% 19% - - 

Conservarea vestigiilor istorice,  arheologice şi 
culturale, marcarea, prezentarea şi explicarea lor 
adecvată către public 

31% 63% 6% - - 

Amenajarea şi protejarea drumurilor pitoreşti şi a 
circuitelor turistice 

25% 44% 25% 6% - 

Realizarea unor structuri parteneriale public-private la 
nivelul judeţului în vederea valorificării şi promovării 
turismului din judeţ 

31% 50% 13% 6% - 

Agroturism 31% 19% 25% 19% 6% 

Ecoturism 31% 25% 25% 6% 13% 

 
Pentru cele două acţiuni apreciate drept prioritare de întreprins de către instituţiile 

Administraţiei Publice Locale am efectuat o analiză detaliată la nivelul celor 5 judeţe ale 
regiunii, concluziile desprinse fiind prezentate după cum urmează: 

 
o Promovarea turistică a zonei. Reprezentanţii instituţiilor administraţiei locale din 

judeţul Dolj acordă unanim o importanţă ridicată acţiunilor de promovare turistică a zonei, în 
timp ce la nivelul celorlalte patru judeţe părerile sunt împărţite între o apreciere foarte 
importantă şi importantă a acestei acţiuni.   

 
Fig. 138 - Aprecierea gradul de 

importanţă atribuit de către 
instituţiile Administraţiei Publice 

Locale din regiunea Sud-Vest 
Oltenia  acţiunilor  de promovare 

turistică a zonei (/%) 
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Variante 
de 

răspuns 

Procent din total răspunsuri 
răspunsuri/judeţe(%) 

Procent din 
total 

răspunsuri 
(%) 

Dj Gj Mh Ot Vl 

Foarte 
important 

25% 13% 13% 6% 6% 63% 

Important - 6% 13% 6% 13% 38% 

Mediu  -  - -   - -  0% 

Puţin 
important  -  -  -  -  - 0% 

Nesemni-
ficativ  - -   - -   - 0% 

 
o Investiţii în infrastructura generală: 

 
Fig. 139 - Aprecierea gradul de 

importanţă atribuit de către 
instituţiile Administraţiei Publice 

Locale din regiunea Sud-Vest Oltenia  
investiţiilor în infrastructura generală 

(%) 
 

 
     

 

Variante 
de 

răspuns 

Procent din total răspunsuri 
răspunsuri/judeţe 

Procent din 
total 

răspunsuri Dj Gj Mh Ot Vl 

Foarte 
important 

25% 6% 13% 13% 13% 69% 

Important - 6% 6%  6% 19% 

Mediu -  6%   6% 

Puţin 
important 

- 6% -   6% 

Nesemni-
ficativ 

-  -   0% 

 
După cum se poate observa din Fig. 139 investiţiile în infrastructura generală a zonei 

constituie un aspect foarte important pentru cea mai mare parte a instituţiilor Administraţiei 
Publice Locale de la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia chestionate (toate instituţiile chestionate 
din judeţele Dolj şi Olt sunt de această părere, precum şi cea mai mare parte a respondenţilor 
din celelalte judeţe).   

 
4. a). Instituţia Dvs. a implementat până în prezent proiecte de următoarele tipuri, 

variantele de răspuns predefinite urmărind identificarea măsurii în care instituţiile 
Administraţiei Publice Locale din regiunea Sud-Vest Oltenia au implementat proiecte de natura:  
- elaborării de planuri/strategii dedicate dezvoltării turismului sau care includ o componentă 
referitoare la turism; 
-  investiţiilor în infrastructură; 
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-  promovării potenţialului turistic al zonei administrativ-teriotoriale de care aparţin. 
b). În măsura în care asemenea proiecte au fost deja implementate de instituţiile 

Administraţiei Publice Locale chestionate, am urmărit şi identificarea surselor de finanţare a 
acestor proiecte, oferind ca variante de răspuns predefinite: bugetul local; bugetul consolidat; 
creditele bancare şi fondurile europene.  

Informaţiile obţinute în urma colectării şi prelucrării răspunsurilor reprezentanţilor 
instituţiilor incluse în cercetarea noastră, sunt prezentate sintetic în următorul tabel: 

 

Tabel nr. 101 - Situaţia implementării celor trei tipuri de proiecte la nivelul fiecărui judeţ 

Judeţul 

Elaborarea de planuri/strategii dedicate 
dezvoltării turismului sau care includ o 

componentă referitoare la turism 

Proiecte de 
investiţii în 

infrastructură 

Proiecte de promovare a 
potenţialului turistic al 

zonei 

Da Nu Da Nu Da Nu 

Dj 100% - 100% - 50% 50% 

Gj 33% 67% 67% 33% 67% 33% 

Mh 100% - 75% 25% 75% 25% 

Ot 100% - 100% - 50% 50% 

Vl 67% 33% 67% 33% 67% 33% 

 
Datele centralizate la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia ne permit formularea următoarelor 

concluzii comparative între cele cinci judeţe ale regiunii: 
- În cadrul judeţului Dolj, la nivelul tuturor instituţiilor Administraţiei Publice Locale 

chestionate, au fost implementate proiecte de tipul elaborarea de planuri/strategii 
dedicate dezvoltării turismului sau care includ o componentă referitoare la turism, 
proiecte de investiţii în infrastructură şi mai puţin proiecte de promovare a 
potenţialului turistic al zonei. Acesta este urmat de judeţul Olt cu acelaşi procent de 
implementare a tipurilor de proiecte în cauză la nivelul instituţiilor chestionate din 
acest judeţ.   

- Pentru judeţele Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea se constată un grad mai mic de 
implementare a proiectelor de tipul celor cercetate la nivelul instituţiilor 
Administraţiei Locale (în judeţul Gorj: 67% dintre instituţiile chestionate au declarat 
că au implementat proiecte de tipul investiţiilor în infrastructură şi al promovării 
potenţialului turistic al zonei, în timp ce proiecte de tipul elaborării de 
planuri/strategii dedicate dezvoltării turismului a implementat doar de 33% dintre 
instituţiile chestionate; în judeţul Mehedinţi toate instituţiile chestionate au 
impementat proiete destinate dezvoltării turismului, celelalte două tipuri de 
proiecte fiind implementate doar la nivelul a 75% dintre instituţiile chestionate; în 
judeţul Vâlcea lucrurile sunt constante: 67% dintre instituţiile chestionate declarând 
că au implementat fiecare dintre tipurile de proiecte cercetate. 

 
Pentru o redare mai sintetică a concluziilor am reprezentat grafic situaţia implementării 

celor trei tipuri de proiecte la nivelul fiecărui judeţ. 
 
 

Fig. 140 – Evaluarea gradului de implementare a celor trei tipuri de proiecte în  
Regiunea Sud-Vest Oltenia 
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În ceea ce priveşte sursa de finanţare a proiectelor implementate toate instituţiile 

chestionate au declarat că au folosit surse din bugetul local, bugetul consolidat şi fonduri 
europene.  

 
5. Instituţia Dvs. îşi propune să implementeze proiecte de următoarele tipuri: 

- elaborări de planuri/ strategii dedicate dezvoltării turismului sau care includ o 
componentă referitoare la turism; 

-  investiţii în infrastructură; 
-  promovarea potenţialului turistic al zonei administrativ-teriotoriale de care aparţin. 
 

Tabel nr. 102 – Implementarea de proiecte de către instituţiile Administraţiei 
Publice Locale din regiunea Sud-Vest Oltenia în perioada următoare 

Judeţul 

Elaborarea de planuri/strategii dedicate 
dezvoltării turismului sau care includ o 

componentă referitoare la turism 

Proiecte de 
investiţii în 

infrastructură 

Proiecte de promovare a 
potenţialului turistic al zonei 

Da Nu Da Nu Da Nu 

Dj 100% - 100% - 100% - 

Gj 67% 33% 67% 33% 67% 33% 

Mh 75% 25% 100% - 100% - 

Ot 100% - 100% - 100% - 

Vl 100% - 100% - 100% - 
 

Din datele centralizate în tabelul anterior se desprinde concluzia că instituţiile Aministraţiei 
Publice Locale din regiunea Sud-Vest Oltenia îşi propun să implementeze în viitorul apropiat  
proiecte de tipul celor cercetate.  

Sursele de finanţare ale acestor proiecte sunt reprezentate, în proporţie covârşitoare, de 
bugetul local şi fonduri europene.  

 
6. Zona în care vă desfăşuraţi activitatea valorificarea potenţialului turistic este afectată 

de: 
- Gradul redus/ lipsa de echipare cu structuri de primire turistică; 
- Gradul redus/ lipsa de echipare cu servicii conexe; 
- Capacitatea de suport a factorilor turistici insuficientă în raport cu circulaţia turistică; 
- Existenţa unor funcţiuni economice în zonă care vin în conflict cu activităţile turistice; 
- Existenţa în zonă a unor activităţi care degradează mediul înconjurător. 

 
 
 
 
 

Fig. 141 – Factori de influenţă asupra nivelului de valorificare a potenţialului  
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turistic în regiune 

 
 

După cum se poate observa din Fig.141,  gradul redus/ lipsa de echipare cu servicii conexe  a 
structurilor din turism, afectează cel mai mult măsura în care este valorificat potenţialul turistic 
la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. Al doilea factor de influenţă, ca mărime, îl reprezintă gradul 
redus/ lipsa de echipare cu structuri de primire turistică, urmat de insuficienţa capacităţii de 
suport a factorilor turistici în raport cu circulaţia turistică din regiune.  

 
7. Cum apreciaţi, pe o scala de la 1 la 10, nivelul de vizibilitate al turismului regional? 
În cadrul acestei întrebări respondenţii au apreciat nivelul de vizibilitate al turismului din 

propria regiune la nivel naţional şi internaţional, prin acordarea unor note de la 1 (nivel redus 

de vizibilitate) la 10 (vizibilitate ridicată).  

 

Tabel nr. 103 - Aprecieri medii cu privire la vizibilitatea turismului regional(pe o scală 
de la 1 la 10) 

Judeţul 

Aprecieri medii cu privire la vizibilitatea turismului regional 

La nivel naţional La nivel internaţional 

Dolj 2,75 1,75 

Gorj 4,33 2,00 

Mehedinţi 6,25 4,50 

Olt 5,00 4,50 

Vâlcea 5,67 3,33 

 

După cum se observă din datele centralizate în tabelul anterior, nivelul de vizibilitate al 
turismului regional este unul redus atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional, 
respondenţii din judeţul Dolj fiind cei mai duri critici ai acestui aspect (o medie de 2,75 a 
aprecierilor cu privire la vizibilitatea turismului regional la nivel naţional, respectiv de 1,75 la 
nivel internaţional).  
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8. Cât de eficientă consideraţi că este promovarea turistică a atracţiilor regiunii Sud-

Vest Oltenia prin intermediul iniţiativelor/acţiunilor curente realizate. 
 

Fig. 142 – Aprecierea gradului de eficienţă a acţiunilor de promovare a atracţiilor turistice ale 
Regiunii Sud-Vest Oltenia 

 
După cum reiese din Fig. 142, promovarea turistică a atracţiilor regiunii Sud-Vest Oltenia 

prin intermediul acţiunilor întreprinse în mod curent este apreciată, de cea mai mare parte a 
respondenţilor, drept eficientă atât la nivel local, cât şi la nivel naţional şi internaţional.    

 
B.  STRUCTURI DE PROMOVARE A TURISMULUI 
Acest tip de chestionar a fost destinat culegerii de informaţii de la entităţile ce au ca obiect 

de activitate promovarea turismului regional, în vederea desprinderii unor concluzii generale la 
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. 

Întrebările formulate şi informaţiile obţinute în urma prelucrării răspunsurilor primite de la 
entităţile de profil respondente la chestionar cuprinse în cercetarea noastră, sunt prezentate în 
continuare.   

 
1. Indicaţi în ce procent acţiunile de promovare a turismului din regiunea Sud-Vest 

Oltenia, întreprinse de organizaţia Dvs., vizează: 
- Structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare; 
- Structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică; 
- Structuri de primire turistice cu funcţiuni de transport; 
- Structuri de primire turistice cu funcţiuni de agrement; 
- Structuri de primire turistice cu funcţiuni de tratament balnear.  

Analiza informaţiilor culese prin intermediul acestei întrebări a fost efectuată detaliat, 
pentru fiecare dintre tipurile de structuri enunţate. 

 
 
 
 



 

219 
 

 
 
 
o Structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare 

 

Fig. 143 – Repartizarea pe tipuri de structuri de primire cu funcţiune de cazare turistică a 
acţiunilor de promovare a turismului din regiunea Sud-Vest Oltenia (%) 

 
 

Din Fig. 143 se observă faptul că dintre toate tipurile de structuri de primire turistice cu 
funcţiuni de cazare, hotelurile sunt cele care fac obiectul celor mai multe acţiuni de promovare 
din partea firmelor de profil.  

Ca şi procent în totalul activităţilor de promovare desfăşurate de entităţile chestionate, se 
desprind următoarele concluzii: 

- hotelurile se regăsesc, într-o proporţie mai mare sau mai mică, în oferta promoţională a  
tuturor entităţilor chestionate; 

- hostelurile şi motelurile fac obiectul acţiunilor de promovare a 20%, respectiv 15% 
dintre societăţile respondente (cu o pondere sub 15% din totalul acţiunilor de publicitate 
desfăşurate de acestea), în timp ce pentru un procent de 7% dintre societăţile respondente, 
acţiunile de promovare a hostelurilor şi motelurilor reprezintă valori mult mai mari (46%-60%, 
61%-75% şi chiar de peste 75%) din activitatea de publicitate; 

- promovarea vilelor şi a cabanelor turistice reprezintă sub 15% din bugetul a 38% dintre 
societăţile respondente, între 31%-40% din bugetul unui procent de 7% dintre societăţile 
respondente, între 46%-75% din bugetul alor 7% din societăţile respondente; 

- un procent cuprins între 16%-30% din activitatea desfăşurată de 7% dintre entităţile 
respondente se caracterizează prin promovarea bungalowrilor; 
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- între 31%-45% din activitatea firmelor chestionate este destinată acţiunilor de 
promovare a popasurilor turistice, pensiunilor turistice şi agroturistice şi cabanelor turistice;  

- satele de vacanţă, pensiunile turistice şi agroturistice, campingurile, popasurile turistice 
şi căsuţele de tip camping, sunt prezente, într-un procent de/sub 15%, în oferta promoţională a 
diferitelor (între 15%-31%) entităţi de profil chestionate .    

 
o Structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie  şi unităţi de alimentaţie 

publică din regiune 
 

Fig. 144 - Repartizarea pe structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie  şi 
unităţi de alimentaţie publică a acţiunilor de promovare a turismului din Regiunea 

Sud-Vest Oltenia (%) 
 

 
 

Potrivit datelor centralizate şi reprezentate sintetic în Fig. 144 un efectiv de 34% dintre 
entităţile chestionate au declarat că desfăşoară, într-un procent cuprins între 1%-15%, activităţi 
de promovare a unităţilor de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de 
cazare, 7% dintre respondenţi declarând procente de peste 61% din activitatea lor destinată 
promovării acestora. 

Promovarea unităţilor de alimentaţie publică situate în municipii, pe trasee şi în staţiuni 
turistice, se regăseşte în pachetul promoţional al unui procent de 34% dintre societăţile 
chestionate.        

 
o Structuri de primire turistice cu funcţiuni de transport 
Dintre cele patru forme ale structurilor turistice cu funcţiuni de transport (feroviar, rutier, 

fluvial şi pe cablu) cele mai multe dintre societăţile chestionate promovează structurile cu 
funcţiuni de transport rutier, urmate de cele cu funcţiuni de transport feroviar şi fluvial şi mai 
puţin pe cele cu funcţiuni de transport prin cablu (Fig. 145).  
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Fig. 145 – Repartizarea pe tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de transport a 
acţiunilor de promovare a turismului din regiunea Sud-Vest Oltenia (%) 

 
 

o Structuri de primire turistice cu funcţiuni de agrement şi Structuri de primire turistice 
cu funcţiuni de tratament balnear 
 

Fig. 146 - Repartizarea pe structuri de primire turistice cu funcţiuni de agrement şi structuri 
de primire turistice cu funcţiuni de tratament balnear 

a acţiunilor de promovare a turismului din regiunea Sud-Vest Oltenia(%) 
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După cum se observă din Fig. 146, atât structurile de primire turistice cu funcţiuni de 
agrement, cât şi structurile de primire turistice cu funcţiuni de tratament balnear, fac obiectul 
acţiunilor de promovare a unui procent de 54% dintre societăţile chestionate.  

 
2.  Instrumentele de marketing folosite în promovarea turistică a regiunii Sud-Vest 

Oltenia sunt:  
 

Instrumentul cu cea mai mare rată de utilizare în promovarea turistică a regiunii Sud-
Vest Oltenia este reprezentat de marketingul prin paginile de internet (toate structurile 
turistice chestionate au declarat că folosesc această tehnică de promovare). Publicaţiile de 
specialitate naţionale şi internaţionale, flyere, broşuri, pliante tipărite în principalele limbi 
internaţionale, participarea la târguri de turism naţionale şi internaţionale, dar şi reclamele în 
media sunt folosite, şi ele, de un număr mare de entităţi, în promovarea turismului regional.   

 
Fig. 147 – Utilizarea instrumentelor de marketing  în promovarea turistică a  

Regiunii Sud-Vest Oltenia(%) 

 
 

3. Din experienţa Dvs., cum apreciaţi gradul de interes al turiştilor români şi 
străini în legătură cu oferta turistică din regiunea Sud-Vest Oltenia în comparaţie cu media 
interesului faţă de alte oferte din România? 
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Potrivit datelor furnizate de respondenţi, oferta turistică din regiunea de dezvoltare Sud-
Vest Oltenia, este apreciată de turiştii străini drept total nefavorabilă (31% dintre răspunsuri), 
slabă (23% dintre răspunsuri), sau cel mult medie (potrivit opiniei a 31% dintre respondenţi) 
comparativ cu alte oferte din România.   

În ceea ce priveşte opinia turiştilor români cu privire la oferta turistică din regiunea Sud-
Vest Oltenia, situaţia este una favorabilă turismului regional, fiind apreciată drept bună (de 
38% dintre respondenţi) sau medie (31% dintre respondenţi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 148 – Aprecierea gradului de interes al turiştilor români şi străini în legătură cu oferta 
turistică din regiunea Sud-Vest Oltenia în comparaţie cu media interesului faţă de alte oferte 

din România (%) 

 
 

4.  Din experienţa Dvs., cum apreciaţi percepţia (gradul de satisfacţie) al turiştilor români 
şi străini în legătură cu oferta turistică din regiunea Sud-Vest Oltenia? 

 

Fig. 149 – Gradul de satisfacţie al turiştilor români şi străini în legătură cu oferta 
turistică din regiunea Sud-Vest Oltenia(%) 
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Gradul de satisfacţie al turiştilor români şi străini în legătură cu oferta turistică din 

regiunea Sud-Vest Oltenia este unul mediu sau slab.   
 

5.  După părerea Dvs., unităţile turistice din regiunea Sud-Vest Oltenia sunt competitive 
la nivel european din punct de vedere al potenţialului de a atrage turişti? 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 150 – Aprecierea gradului de competitivitate la nivel european al unităţilor turistice din 
regiunea Sud-Vest Oltenia din punct de vedere al potenţialului de a atrage turişti 

 
 

După cum se poate observa din Fig. 150, opinia respondenţilor în legătură cu gradul de 
competitivitate la nivel european al unităţilor turistice din regiunea Sud-Vest Oltenia, din punct 
de vedere al potenţialului de a atrage turişti, oscilează între o competitivitate în mică măsură 
(46% dintre răspunsuri), un grad nesemnificativ al competitivităţii (15% dintre răspunsuri), sau 
un grad ridicat al competitivităţii (24% dintre răspunsuri).  

 
6. După părerea Dvs., unităţile turistice din regiunea Sud-Vest Oltenia sunt competitive 

la nivel european din punct de vedere al sferei şi calităţii serviciilor oferite? 
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Fig. 151 – Aprecierea gradului de competitivitate la nivel european al unităţilor turistice din 

regiunea Sud-Vest Oltenia din punct de vedere  al sferei şi calităţii serviciilor oferite 

 
 

În ceea ce priveşte gradul de competitivitate la nivel european al unităţilor turistice din 
regiunea Sud-Vest Oltenia, din punct de vedere al sferei şi calităţii serviciilor oferite, opinia 
respondenţilor converge către un grad mediu (38% dintre răspunsuri), sau mic (31% dintre 
răspunsuri) de competitivitate. 

 
7.  Ce consideraţi că mai trebuie făcut de unităţile turistice din regiune pentru a deveni 

competitive ?  
Variantele de răspuns predefinite oferite în cadrul acestei întrebări au vizat ca şi posibile 

acţiuni de întreprins în vederea creşterii competitivităţii unităţilor turistice din regiunea Sud-
Vest Oltenia: 

- Efectuare de investiţii în dotări, utilităţi, instalaţii, echipare, facilităţi; 
- Creşterea calităţii produselor şi serviciilor oferite; 
- Diversificarea produselor turistice oferite; 
- Creşterea nivelului de pregătire şi îmbunătăţirea competenţelor personalului; 
- Asigurarea unei promovări şi vizibilități mai bune; 
- Oferirea de pachete turistice complexe.  
 

Fig. 152 – Aprecierea importanţei posibilelor acţiuni de întreprins în vederea creşterii 
competitivităţii unităţilor turistice din regiunea Sud-Vest Oltenia (%) 

 
 

După cum se poate observa din Fig. 152, toate cele 6 tipuri de măsuri posibile de întreprins 
au fost apreciate, de structurile chestionate, drept necesare de a fi implementate de către 
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unităţile turistice din regiunea Sud-Vest Oltenia, în vederea creşterii competitivităţii acestora 
pe plan european.  

 
8.  În zona în care activaţi valorificarea potenţialului turistic este afectată de: 

 

Fig. 153 – Aprecierea gradului de influenţă asupra potenţialului turistic din  
Regiunea Sud-Vest Oltenia a unor factori cu acţiune negativă 

 
 

Posibilii factori cu acţiune negativă asupra potenţialului turistic din regiunea Sud-Vest 
Oltenia sunt reprezentaţi, conform opiniei respondenţilor, de gradul redus/lipsa de echipare cu 
structuri de primire turistică (conform opiniei a 62%  dintre respondenţi) şi de gradul 
redus/lipsa de echipare cu servicii conexe (în opinia a 70% dintre respondenţi).  

 
9. Organizaţia pe care o reprezentaţi este implicată în grupuri de lucru sau structuri 

asociative care susţin dezvoltarea şi promovarea turismului / Dacă Nu, consideraţi oportună 
implicarea? 

 
Fig. 154 – Gradul de implicare al organizaţiilor  în grupuri de lucru sau structuri asociative 

care susţin dezvoltarea şi promovarea turismului 

 
 

Potrivit datelor centralizate, doar 30% dintre structurile de promovare a turismului din 
regiunea Sud-Vest Oltenia chestionate, au declarat că aparţin unor structuri asociative care 
susţin dezvoltarea şi promovarea turismului. Diferenţa de 70%, deşi nu sunt implicate în astfel 
de structuri, au apreciat oportună apartenenţa la diverse grupuri de lucru în domeniul 
turismului.  
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C. STRUCTURI CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL TURISMULUI 

 
A treia categorie a populaţiei statistice vizate în cadrul acestui studiu este constituită din 

structurile turistice cu funcţiuni de cazare de la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.  
Prin întrebările formulate în chestionarul destinat entităţilor ce asigură servicii de cazare am 

avut în vedere culegerea de informaţii pertinente care să ne permită identificarea stadiului 
actual de dezvoltare al turismului la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, dar şi a direcţiilor viitoare 
de dezvoltare şi implicit a nevoilor de finanţare a acestora.   

Concluziile desprinse în urma prelucrării răspunsurilor furnizate de acestea sunt prezentate 
sintetic în continuarea prezentului studiu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dintre următoarele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, vă încadraţi în 
categoria: 

 

Fig. 155 –Repartizarea unităţilor 
respondente pe tipuri de structuri de 

primire  turistice cu  funcţiuni de 
cazare(%) 
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Judeţul Hoteluri Hosteluri Moteluri 
Vile 

turistice 
Pensiuni 
urbane 

Pesiuni 
rurale 

DJ 15% - - - 5% - 

VL 15% - - 5% 5% - 

GJ 5% - - 5% 5% 10% 

MH 5% - - - 5% 10% 

OT 5% - 5% - - - 

Procent 
în total 

populaţie 
statistică 

45% - 5% 10% 20% 20% 

 
După cum se observă din Fig. 155, forma de organizare a structurilor cu funcţiuni de cazare 

respondente, este reprezentată în procent de 45% de categoria hotelurilor (15% dintre aceste 
structuri de la nivelul judeţului Dolj şi tot atâtea de la nivelul judeţului Vâlcea, în timp ce  
judeţele Gorj, Mehedinţi şi Olt sunt reprezentate printr-un procent individual de 5% din totalul 
structurilor cu funcţiuni de cazare respondente); moteluri – în procent de 5% din totalul 
populaţiei statistice (de la nivelul judeţului Olt); vile turistice - în procent de 10% (5% - judeţul 
Vâlcea şi 5% - judeţul Gorj); pensiuni urbane - în procent de 20% (fiecare dintre cele 5 judeţe ale 
regiunii fiind reprezentate printr-un procent de 5% din aceasta categorie de structuri turistice);  
pensiuni rurale - în procent de 20% (10% din judeţul Gorj şi 10% din judeţul Mehedinţi).   

 
2.  Activitatea desfăşurată de firma Dvs. se bazează pe următoarele categorii şi forme de 

turism:  
Formele de turism transpuse în variantele de răspuns predefinite din cadrul acestei 

întrebări au fost clasificate pe baza încadrării lor în: 
- Patrimoniul natural al regiunii 
- Patrimoniul cultural al regiunii 
- Cadrul socio-economic al regiunii 
După cum se observă din Fig. 156 dintre formele de turism din cadrul patrimoniului natural 

al regiunii, turismul montan este cel care se regăseşte în obiectul de activitate a 10% dintre 
structurile respondente (acestea desfăşurându-şi activitatea în judeţul Vâlcea).   

În ceea ce priveşte formele de turism incluse în patrimoniul cultural al regiunii, turismul 
cultural îl regăsim practicat de un procent de 15% dintre structurile turistice respondente (10% 
dintre aceste structuri reprezentând judeţul Vâlcea, iar 5% judeţul Dolj), în timp ce, turismul 
istoric şi cel ecumenic monahal se regăsesc exclusiv în obiectul de activitate a 15% dintre 
structurile respondente, toate de la nivelul judeţului Vâlcea.    

Dintre formele de turism corespunzătoare cadrului socio-economic al regiunii, predomină 
turismul de afaceri (aceste este practicat de un procent de 25% dintre structurile respondente, 
din care un procent de 15% provin din judeţul Dolj, lor adăugându-li-se procentul de 10% din 
judeţul Vâlcea). În ceea ce priveşte turismul de tranzit, 20% dintre structurile respondente au 
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declarat că îşi concentrează activitatea în jurul acestei forme de turism (de asemenea structuri 
cu funcţiuni de din judeţele Dolj şi Vâlcea).  

 
Fig. 156  – Repartizarea firmelor respondente după obiectul de activitate pe categorii şi forme 

de turism din judeţele Dolj şi Vâlcea 

 
 

3. Care a fost ponderea numărului de turişti străini în totalul înnoptărilor (cu 
aproximaţie) 

Analiza în dinamică a ponderii numărului de turişti străini în totalul înnoptărilor la nivelul 
structurilor cu funcţiuni de cazare din judeţele Dolj şi Vâlcea arată: 

-  la nivelul judeţului Dolj: o evoluţia constantă a ponderii numărului de turişti străini din 
anii 2000 şi 2005 (între 41%-50% din totalul înnoptărilor), urmată de o uşoară scădere în anul 
2006 (între 31%-40%) şi o revenire la o pondere cuprinsă între 41%-50% din totalul înnoptărilor 
în următorii 4 ani (2007, 2008, 2009 şi 2010). În anul 2011 ponderea numărului de turişti străini 
în totalul înnoptărilor la nivelul structurilor  cu funcţiuni de cazare din judeţul Dolj a fost de 
peste 50%; 

- la nivelul judeţului Vâlcea: ponderea numărului de turişti străini în totalul înnoptărilor la 
nivelul structurilor respondente a fost sub 10% în anii 2000 şi 2005, urmată de o evoluţie 
ascendentă în următorii  ani (între 11%-20% în 2006) şi (21%-30% în 2007, 2008, 2009 şi 2010). 
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Cea mai mare valoarea a ponderii numărului de turişti străini în totalul înnoptărilor structurilor 
de la nivelul judeţului Vâlcea  a fost înregistrată în anul 2011 (între 31%-40%).   

 
Fig. 157 – Analiza în dinamică a ponderii numărului de turişti străini în totalul înnoptărilor la nivelul 

structurilor cu funcţiuni de cazare din judeţele Dolj şi Vâlcea 

 
 

4. Precizaţi care sunt instrumentele de marketing folosite în promovarea afacerii Dvs. 
După cum reiese din Fig. 158 cel mai folosit instrument de marketing, de către structurile 

cu activităţi de cazare chestionate, pentru promovarea propriei afaceri îl reprezintă site-ul 
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personalizat al afacerii, urmat de colaborarea cu agenţiile turistice şi firmele de promovare on-
line şi într-o măsură foarte mică participarea la târgurile de specialitate.   

 

Fig. 158 – Utilizarea instrumentelor de marketing  de către unităţile respondente  pentru 
promovarea propriei afaceri 

 
 

5. În ultimii cinci ani aţi efectuat investiţii în firma Dvs./ Dacă DA/ Investiţiile efectuate 
au vizat 
 

Fig. 159 – Structura investiţiilor efectuate de firmele respondente(%) 
 

 
 

Doar 30% dintre structurile cu activităţi de cazare respondente au declarat că au efectuat 
învestiţii în afacerea proprie, investiţii ce au vizat, pentru cele mai multe dintre aceste structuri, 
crearea unei infrastructuri specifice de turism şi dezvoltarea resurselor umane. Acestora li s-au 
adăugat, într-un procent mai mic, investiţiile efectuate în modernizarea infrastructurii deja 
existente şi acţiunile de publicitate-promovare a afacerii. 

 
6.  Sursa de finanţare a acestor investiţii a fost reprezentată de sursele financiare proprii, 

în 90% dintre cazuri, fiind firme care au declarat că au apelat şi la creditele bancare pentru a-şi 
susţine investiţiile. 

  
7.  În ce măsură consideraţi că afacerea Dvs. este afectată de 
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Fig. 160 – Aprecierea gradului de influenţă asupra afacerii respondenţilor din Regiunea Sud-Vest 
Oltenia a unor factori cu acţiune negativă(%)   

 
 

Datele reprezentate sintetic în Fig. 160 reflectă o acţiune negativă diferită a fiecăreia dintre 
aspectele cercetate asupra activităţilor structurilor respondente, astfel: 

- Caracterul sezonier al cererii turistice afectează în foarte mare şi mare măsură 
activitatea a 50% dintre structurile cu funcţiuni de cazare chestionate, în timp ce alte 50% 
asemenea structuri au declarat că activitatea lor este nesemnificativ sau chiar de loc afectată 
de acest aspect; 

-  Birocraţia din instituţiile publice în domeniu, afectează în foarte mică măsură, sau chiar 
de loc, activitatea tuturor structurilor cu funcţiuni de cazare chestionate de la nivelul regiunii 
Sud-Vest Oltenia; 

- Aspectele legate de fiscalitate au, de asemenea, o acţiune negativă foarte mică asupra 
activităţii desfăşurate de structurile cu funcţiuni de cazare chestionate; 

- Criza economico-financiară actuală este cea care afectează în mare măsură activitatea a 
70% dintre structurile respondente, diferenţa de 30% declarând că resimt într-o măsură mai 
mică impactul crizei asupra rezultatelor activităţii lor; 
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- Gradul redus de cunoaştere şi promovare a obiectivelor din regiune, afectează în mică 
măsură activitatea structurilor chestionate; 

- Concurenţa făcută de alte obiective din alte regiuni sau din străinătate exercită o 
influenţă nesemnificativă asupra activităţii structurilor cu funcţiuni de cazare respondente.  

 
8. Luaţi în considerare extinderea afacerii Dvs. 
Doar câteva dintre structurile turistice cu funcţiuni de cazare chestionate au declarat că iau 

în considerare extinderea afacerii în viitor.  

 

9. Ierarhizaţi, în ordinea necesităţii şi importanţei acordate în cadrul firmei Dvs., 
următoarele arii de dezvoltare ale afacerii în viitor 

Prin intermediul acestei întrebări am avut în vedere identificarea gradului de importanţă 
acordat de structurile turistice cu funcţiuni de cazare, din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest 
Oltenia, următoarelor aspecte de la nivelul activităţii lor: 

- Capacitatea de cazare; 
- Creşterea standardelor de calitate ale serviciilor oferite; 
- Organizarea de cursuri de calificare şi pregătirea continuă a personalului; 
- Crearea/ Extinderea unei infrastructuri de agrement turistic (terenuri sportive, piscină, 

saună, etc.); 
- Desfășurarea de acţiuni de protecţie a mediului înconjurător (reciclare, încălzire 

solară, etc.).  
După cum se observă din Fig. 161 gradul de importanţă acordat de fiecare dintre structurile 

turistice respondente aspectelor enunţate anterior diferă foarte mult de la entitate la entitate, 
aspectul cu cel mai mare grad de importanţă fiind reprezentat de creşterea standardelor de 
calitate a serviciilor oferite.  

 
Fig. 161 - Gradul de importanţă acordat de  structurile turistice respondente (%) 

 
 

10. Precizaţi câteva forme de turism pe care aţi dori să le includeţi/dezvoltaţi în viitor în 
produsul turistic al firmei Dvs. 
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Fig. 162 – Forme de turism dorite a fi incluse/dezvoltate în viitor la nivelul 
structurilor turistice respondente (%) 

 
 

Majoritatea structurilor turistice cu funcţiuni de cazare şi-au manifestat dorinţa de a 
dezvolta în viitor turismul de afaceri şi evenimente (60% dintre structurile respondente). Alte 
forme de turism dorite a fi incluse/dezvoltate în viitor la nivelul structurilor turistice 
respondente sunt: turismul de relaxare şi tratament (20% dintre structurile respondente), 
itinerariile culturale (15% dintre structurile respondente) şi bazele sportive şi de agrement (5% 
dintre structurile respondente).  

 
11. Prima Dvs. opţiune pentru finanţarea acestor investiţii ar fi reprezentată de 

 
Fig. 163 – Sursele principale de finanţare a investiţiilor în viitorul apropiat de către structurile cu 

funcţiuni de cazare din Regiunea Sud-Vest Oltenia (%) 
 

 
 

Sursele principale de finanţare a investiţiilor în produsul(le) de turism dorit(e) a fi dezvoltate 
în viitorul apropiat de structurile cu funcţiuni de cazare din regiunea Sud-Vest Oltenia sunt 
reprezentate de sursele proprii (60% din răspunsuri) şi fondurile europene nerambursabile 
(30% din răspunsuri).  

 
12. Cum apreciaţi calitatea infrastructurii generale şi a infrastructurii specifice de turism 

din regiunea în care vă desfăşuraţi activitatea  
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Fig. 164 – Aprecierea calităţii  infrastructurii generale de la nivelul  
Regiunii Sud-Vest Oltenia(%) 

 
 

Calitatea infrastructurii generale de la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia este apreciată de 
respondenţi drept una medie (90% dintre răspunsuri), în timp ce calitatea infrastructurii 
specifice de turism este medie, sau chiar bună.  

 
13. În ce măsură consideraţi că afacerea Dvs. este influenţată de calitatea infrastructurii 

din regiune 
 
Fig. 165 – Măsura în care afacerea respondenţilor  este influenţată de calitatea infrastructurii 

din regiune 

 
 

Calitatea infrastructurii din regiunea administrativ-teritorială de care aparţin, exercită o 
influenţă mare asupra rezultatelor activităţii desfăşurate de structurile turistice cu funcţiuni de 
cazare chestionate.  

 
14. Cum apreciaţi acţiunile întreprinse de autorităţile locale cu privire la: 

-  Promovarea turistică a zonei; 
-  Investiţii în infrastructura generală; 
-  Restaurarea monumentelor şi a altor puncte de interes turistic; 

-  Conservarea vestigiilor istorice, arheologice şi culturale, marcarea, prezentarea şi 
explicarea lor adecvată către public; 

-  Amenajarea şi protejarea drumurilor pitoreşti şi a circuitelor turistice; 
-  Agroturism; 
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-  Ecoturism. 
Fig. 166 redă în mod sintetic opiniile respondenţilor cu privire la acţiunile întreprinse de 

autorităţile locale în cazul fiecărui aspect anterior enunţat. Gradul de importanţă/inexistenţă 
atribuit acţiunilor întreprinse pe fiecare aspect cercetat, de fiecare dintre structurile turistice 
respondente, variază, cu o uşoară tendinţă de concentrare în jurul calificativelor medii şi mici 
pentru utilitatea acţiunilor autorităţilor locale.   

   
Fig. 166 – Aprecierea de către respondenţi a acţiunilor întreprinse de autorităţile locale 

în vederea dezvoltării turismului în regiune 

 
 
 

15. Cum apreciaţi sprijinul primit din partea autorităţilor locale pentru obţinerea 
autorizaţiilor, avizelor şi a altor documente necesare desfăşurării activităţii 
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Fig. 167 – Aprecierea sprijinului primit din partea autorităţilor locale pentru obţinerea 
autorizaţiilor, avizelor şi a altor documente necesare desfăşurării activităţii respondenţilor 

 
 

Sprijinul primit din partea autorităţilor locale pentru obţinerea autorizaţiilor, avizelor şi a 
altor documente necesare desfăşurării activităţii, de către structurile turistice cu funcţiuni de 
cazare chestionate este apreciat ca fiind unul mic sau nesemnificativ de cea mai mare parte a 
acestora.  

 
16. Consideraţi utilă crearea unui portal/ a unei platforme pe internet pentru marketing şi 

promovarea regiunii la nivel naţional şi internaţional 
Toate structurile turistice cu funcţiuni de cazare chestionate au apreciat drept utilă şi foarte 

utilă acţiunea de creare a unui portal/a unei platforme pe internet pentru marketing şi 
promovarea regiunii la nivel naţional şi internaţional.  

 
17. Sunteţi preocupaţi de gradul de satisfacţie al clienţilor faţă de calitatea serviciilor pe 

care le oferiţi 
Toate structurile turistice cu funcţiuni de cazare chestionate s-au declarat în foarte mare 

măsură preocupate de cunoaşterea gradului de satisfacţie al clienţilor faţă de calitatea 
serviciilor pe care le oferă.  

 
18. În zona turistică pe care o acoperiţi cu serviciile Dvs. valorificarea potenţialului turistic 

este afectată de 
 

Fig. 168 – Factori de influenţă asupra nivelului de valorificare a  
potenţialului turistic în regiune 
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Gradul redus/lipsa de echipare cu servicii conexe la nivelul regiunii administrativ-teritorială 
constituie aspectul cu cea mai mare influenţă asupra gradului de valorificare a potenţialului 
turistic regional.  

 
 

19. Cum apreciaţi, pe o scală de la 1 la 10, nivelul de vizibilitate al turismului în 
localitatea/judeţul Dvs. 
 
Fig. 169 – Aprecierea pe o scală de la 1 la 10 a  nivelului de vizibilitate al turismului în judeţele 

Dolj şi Vâlcea 

 
 

Nivelul de vizibilitate la nivel naţional al turismului regional este apreciat, în medie, cu nota 
8 de structurile turistice din judeţul Vâlcea (vizibilitate bună) şi cu nota 6 de cele din judeţul 
Dolj (vizibilitate medie-slabă). În ceea ce priveşte, nivelul de vizibilitate al turismul regional la 
nivel internaţional, pentru judeţul Vâlcea s-a obţinut în medie nota 7 (vizibilitate medie-bună), 
iar pentru judeţul Dolj, media 6 (vizibilitate medie-slabă). 

 
20.  Organizaţia pe care o reprezentaţi este implicată în grupuri de lucru sau structuri 

asociative care susţin dezvoltarea şi promovarea turismului/ Dacă Nu, consideraţi oportună 
implicarea? 

Toate structurile turistice respondente la chestionar cu funcţiuni de cazare, de la nivelul 
regiunii Sud-Vest Oltenia, chestionate au declarat că nu aparţin niciunui grup de lucru sau 
structuri asociative care care susţin dezvoltarea şi promovarea turismului, însă consideră, 
unanim, consideră oportună implicarea în astfel de organizaţii.  

 

2.4. Nivelul de vizibilitate naţional şi internaţional al turismului regional existent 

 
Ponderea turiştilor străini în perioada 2006-2011 s-a menţinut relativ constantă la o medie 

de 5,74%. Este de aşteptat ca, în următorii ani, formele de management ale unităţilor turistice 
să se orienteze către piaţa externă, în special pensiunile rurale să se adapteze cerinţelor 
vizitatorilor din alte ţări, în privința serviciilor şi alimentaţiei. Analizând numărul de înnoptări 
efectuate de turişti străini, observăm că anul 2011 a marcat un vârf de 72.269, cu o creştere de 
81% faţă de anul precedent. 

Conştientizând faptul că activităţile de turism şi activităţile conexe reprezintă catalizatorii 
dezvoltării socio-economice atât la nivel local cât şi la nivel regional/naţional,  Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a considerat necesară constituirea Asociaţiei de Turism 
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Oltenia (ATO), care să promoveze turismul în regiune în parteneriat cu actorii locali/ naţionali 
de dezvoltare şi operatorii din turism.  

ATO este o organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, înfiinţată în baza hotărârii 
judecătoreşti din data de 12.07.2004, care are  rolul de a promova turismul în regiunea Oltenia, 
atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional, precum şi de a sprijini instituţiile şi persoanele 
implicate în activităţi turistice sau activităţi conexe acesteia.  

Printre acţiunile derulate de ATO se numără:  

 Realizarea unei baze de date  structurate pe categorii turistice cu potenţial de 
dezvoltare; 

 Identificarea a cel puţin 20 de forme de turism ce se pot practica în Oltenia: turism 
dunărean, turism montan, turism speologic, turism balnear, turism rural, agroturism, turism 
viticol, turism gastronomic, ecoturism, rezervaţii şi monumente ale naturii, vânătoare şi 
pescuit, turism de agrement, turism educaţional, turism de afaceri, turism de tranzit, turism 
istoric, turism cultural, turism ecumenic-monahal, etc.;  

 Inventarierea meşterilor şi meşteşugurilor din Oltenia într-o bază de date în funcţie de  
specificul ocupaţiei, zonele unde acestea s-au păstrat şi perpetuat și produsele de artizanat 
aferente; 

 Întocmirea unei  Fişe de Localitate şi diseminarea acesteia în localităţile rurale şi urbane 
ale Olteniei  în vederea identificării unor oportunităţi/ pachete turistice; 

 Organizarea de cursuri de specializare în meseria de agent de turism–ghid naţional şi de 
calificare în meseria de Administrator Pensiune Turistică; 

 Acţiuni de promovare specifice la diverse evenimente prin materiale de informare: 
pliante, broşuri, filme de prezentare, postere, bannere, printuri de mari dimensiuni;  

 Realizarea unui Studiu privind potenţialul turistic al Judeţului Dolj şi modalitatea de 
valorificare a acestuia, intitulat „Doljul Turistic”, în cadrul Programului de finanţări 
nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes judeţean alocate de la bugetul Consiliului 
Judeţean Dolj; 

 Participare la  Târguri şi Saloane de turism. 82 
Astfel, în vederea asigurării unui nivel de vizibilitate corespunzător pentru potenţialul 

turistic existent la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, este necesară promovarea acestuia în 
cadrul diverselor evenimente organizate, atât la nivel naţional cât şi internaţional, sub forma 
târgurilor şi saloanelor de turism. De asemenea, este demnă de menţionat implicarea Asociaţiei 
de Promovare a Turismului, Mehedinţi, Cluster TURINN, într-o serie de conferinţe sub tutela 
Strategiei Dunării, în vederea valorificării turismului durabil. 

Lista participărilor României, în anul 2012, la Târguri Internaţionale de Turism ce contribuie 
la creşterea nivelului de vizibilitate al turismului regional existent, poate fi consultată pe site-ul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi turismului, secţiunea ”Turism”. 

În ceea ce priveşte nivelul de vizibilitate al turismului regional la nivel naţional, acesta poate 
fi crescut prin implicarea şi participarea în cadrul diverselor evenimente organizaţionale 
specifice precum: 
 

- Târgul de Turism Touristica 
În luna noiembrie 2012 s-a desfăşurat cea de-a şaptea ediţie a Târgului de Turism 

Touristica, Ediţia de Iarnă. 
Participarea celor peste 50 de expozanţi din România şi străinătate îi conferă statutul de cel 

mai mare târg de turism din afara capitalei. Evenimentul reuneşte cele mai puternice companii 
din domeniul turismului. 

                                                           
82 Pliant ADR SV Oltenia – împlinirea a 10 ani de activitate, pg. 5-6 
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Târgul este organizat într-o manieră care permite expozanţilor să îşi promoveze în mod 
optim cele mai atractive oferte şi vizitatorilor să aleagă cea mai potrivită vacanţă. 

 

- TTR - Târgul de Turism al României 
Entitățile ce participă la organizarea acestui târg de turism sunt: Camerele de Comerţ şi 

Industrie din România, ANAT - Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România, FPTR - 
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc, ANTREC - Asociaţia Naţională de Turism Rural 
Ecologic şi Cultural şi OPTBR - Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România. 

Manifestarea expoziţională este dedicată atât profesioniştilor din domeniu, cât şi publicului 
interesat de călătorii, vacanţe şi programe de recreere. 

Referitor la segmentul „business-to-business”, târgul reprezintă, pentru majoritatea 
expozanţilor, o importantă platformă de reînnoire a relaţiilor existente, de fidelizare a 
partenerilor tradiţionali, dar şi de stabilire de noi contacte şi contracte. În acest sens, Târgul de 
Turism al României îşi propune să contribuie la consolidarea industriei turismului din România, 
atât prin promovarea zonelor de atracţie turistică şi a serviciilor din ţara noastră, cât şi prin 
organizarea de seminarii menite să aducă în atenţia autorităţilor dificultăţile din acest domeniu. 

 
- Oltenia Travel & Business 
Un eveniment extrem de important în vederea creşterii nivelului de vizibilitate al turismului 

regional este organizarea târgului de turism”Oltenia Travel & Business”, aflat în prezent la cea 
de-a doua ediţie. Evenimentul este cea mai importantă manifestare de acest gen din regiunea 
Sud-Vest Oltenia. Acesta se bucură de susţinerea Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj şi a 
Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România – ANAT reprezentând o oportunitate 
de contact cu importanţi prestatori de servicii turistice din ţară şi străinătate. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia poate deveni cunoscută ca un important centru de afaceri prin 
inaugurarea unui mare pavilion expoziţional în cartierul Romaneşti - Craiova, o destinaţie 
pentru turismul cultural având în vedere festivalurile şi manifestările unor prestigioase 
instituţii, precum şi un loc în care competiţiile sportive să devină o mare atracţie pentru 
regiunea balcanică. 

La acest târg sunt reprezentate multiple sectoare din industria turismului: agenţii de turism, 
unităţi de cazare, moteluri, pensiuni, cabane, turismul cultural, agroturismul, turismul ecologic, 
balnear, producători de articole pentru vânătoare şi pescuit, edituri şi publicaţii turistice, 
sisteme de rezervări, asociaţii, organizaţii de turism. Numărul vizitatori este estimat la peste 
60.000 de persoane.83 

Produsele tipice din regiunea Oltenia ce pot reprezenta potenţiale atracţii pentru turişti 
sunt numeroase însă nu suficient promovate/exportate la nivel naţional şi internaţional.  

În categoria produselor tipice din regiunea Olteniei se înscriu: 
 
Casa tradiţionala în Oltenia 
 
Fig. 170 – Gospodăria ţărănească din regiunea Sud-Vest Oltenia 

Gospodăria ţărănească (Fig. 170) specifică acestui ţinut s-a 
individualizat de-a lungul timpului, în funcţie de condiţiile istorice 
şi social-economice. Există numeroase exemple de case ţărăneşti 
lucrate cu măiestrie artistică, adevărate monumente de 
arhitectură în lemn şi zidărie. Cea mai frumoasă arhitectură 
ţărănească s-a dezvoltat în Judeţul Gorj. Lemnul de stejar a fost 

                                                           
83 http://www.oltenasul.ro/oltenia-travel-business-editia-a-ii-a-craiova-25-27-mai-2012-piata-mihai-viteazul/ 
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principalul material de construcţie. Soclul înalt, coloanele precum şi arcadele sunt lucrate din 
piatră şi cărămidă.  
 
Fig. 171 – Portul popular oltenesc 

 
Portul popular oltenesc 
 
Portul popular oltenesc (Fig. 171), prin varietatea 
pieselor ce-l compun, al tehnicilor şi materialelor folosite, 
al organizării decorurilor pe suprafaţa pieselor şi 
motivelor decorative utilizate, reprezintă unul din cele 
mai complexe domenii ale artei populare. 
Oltenia, zonă etnografică cu o individualitate artistică de 

mare expresivitate, cunoaşte o mare diversitate de tipuri de costume. Portul popular se 
deosebeşte de la un ţinut la altul.  
 
 
Ocupaţii si meşteşuguri 
 
Fig. 172 – Război de ţesut din regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Dezvoltarea ţesăturilor de interior este legată de înflorirea 
generală a artei populare din sec. al XIX- lea ca urmare a 
unor prefaceri structurale benefice survenite în condiţia 
economică şi socială a ţărănimii.  
Covorul oltenesc este considerat unul dintre cele mai 
valoroase tipuri de ţesătură românească. Oltenii nu au 
fost pricepuţi doar în arta de a lucra ţesături, ei au 
perfecţionat şi arta olăritului. Perfecţionarea tehnicii de 
ardere a vaselor şi ulterior introducerea roţii olarului au 

constituit momente importante în evoluţia acestui 
meşteşug.  

Ceramica din Oltenia (Fig. 173)  poartă peste timp amprenta inconfundabilă a culturilor şi 
civilizaţiilor arhaice din acest spaţiu geografic. Confecţionarea ceramicii este manuală, după un 
proces tehnologic transmis de sute de ani.  

 
Fig. nr. 173 - Vase tradiţionale realizate din lut 
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Arta lemnului84 (Fig. 174, Fig. 175) se constituie ca unul din acele domenii în care virtuţile 
artistice ale meşterilor populari din regiunea Sud-Vest Oltenia au fost plenar împlinite, 
constituind în acelaşi timp realizări de seamă ale artei populare româneşti.  

 
Fig. 174 – Poartă din regiunea Sud-Vest 

Oltenia 
 

Fig. nr. 175 – Expoziţie Zilele Europene ale 
Patrimoniului, ediţia a XIXa 

 
 
 

 
 
 
 
 
Gastronomia 
 

Fig. nr. 176 – Tradiţii culinare din regiunea Sud-Vest Oltenia 
 

 
Oltenii sunt vestiţi în toată lumea pentru bucatele 

gustoase. O caracteristică a bucătăriei olteneşti 
este prepararea bucatelor la “ţăst” (Fig. 176) în oale de 
pământ. 85 
 
 

 
 
 
În judeţele din regiune se obţin atât produse ecologice sub forma materiei prime – cereale, 

leguminoase pentru boabe, plante medicinale şi aromatice, fructe, cât şi produse procesate - 
miere şi produse apicole, vin obţinut din struguri ecologici, ulei de floarea soarelui, fructe de 
pădure, produse lactate. Potenţialul cel mai ridicat privind exportul produselor tradiționale îl au 
judeţele Vâlcea, Gorj şi Mehedinţi. 

Agricultura ecologică are o contribuţie majoră la dezvoltarea durabilă, la creşterea 
activităţilor economice, deținând o importantă valoare adăugată şi contribuind la sporirea 
interesului pentru spaţiul rural. 

Industria alimentară este una dintre industriile care poate crea locuri de muncă pentru 
diverse categorii de populaţie, dispunând de largi posibilităţi pentru valorificarea eficientă atât 
a diversităţii materiilor prime, cât şi a resurselor umane. ”Patrimoniul alimentar” constituit din 
produse tradiţionale şi regionale, specialităţi tradiţionale şi produse ecologice contribuie la 
integrarea identităţii naţionale în imensa diversitate a culturii europene, simultan cu protejarea 
specificităţii produselor alimentare. 

In “Registrul de atestare a produselor tradiţionale” sunt atestate ca produse alimentare cu 
indicaţiile geografice şi denumirile de origine protejate şi recunoscute în România: magiunul de 
prune de Râureni, telemeaua de Vâlcea şi caşcavalul de Vidraru. 

Mediul rural, agricultura, industria alimentară, meşteşugurile tradiţionale sunt obiective 
strategice de care se va ţine seama în dezvoltarea economică a regiunii.  
                                                           
84 http://www.romanianmonasteries.org/ro/romania/oltenia-traditii 
85 http://www.romanianmonasteries.org/ro/romania/oltenia-traditii 
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Regiunea Sud-Vest Oltenia se poate bucura atât de agricultură, industrie, cât şi de turism. 
Din punct de vedere al industriei alimentare, putem spune că aceasta s-a dezvoltat pe toate 
direcțiile (lapte, carne, pâine, patiserie şi morărit, ulei, zahăr şi băuturi). 

Datorită condiţiilor favorabile de care dispune, a frumuseţii locurilor, purităţii aerului, 
apelor, zonelor montane din regiune, precum şi a inestimabilului patrimoniu cultural şi religios 
existent, regiunea Sud-Vest Oltenia deţine un potenţial turistic ridicat, care poate fi comparat 
cu alte zone turistice renumite din ţară şi din străinătate. Alături de pitorescul regiunii, 
binecunoscuta ospitalitate, tradiţiile populare, obiceiurile, specificul gastronomiei olteneşti, 
tradiţionalele degustări de vinuri din podgoriile Drăgăşani, Oprişor şi Segarcea dau culoare 
locală pentru atragerea turiştilor. Regiunea este specializată în producerea vinurilor albe, roze 
şi roşii, seci, demiseci sau demidulci de calitate superioară. Soiurile care se cultivă 
preponderent aici sunt: Fetească neagră, Negru de Drăgăşani, Novac, Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Pinot noir, Fetească regală, Pinot gris, Riesling italian, Sauvignon, Tămâioasă 
românească, Crâmpoşie, Muscat Ottonel etc. În cadrul regiunilor viticole din Oltenia au fost 
descoperite vestigii ale vechilor podgorii dacice Drăgăşani şi Corcova. Marele avantaj al 
excursiilor prin celebrele zone viticole este posibilitatea oferită turiștilor de a îmbina armonios 
degustarea vinurilor locale cu o incursiune incitantă în istoria şi împrejurimile regiunii Sud-Vest 
Oltenia. 

Covoare olteneşti, ca și produs tradițional, sunt confecționate în Osica de Sus, judeţul Olt și 
în Bechet, judeţul Dolj. Specificul acestor covoare este acela că au un colorit foarte viu în 
comparaţie cu covoarele produse în alte zone ale ţării. Regăsim simboluri şi motive care provin 
din inventarul artei brâncoveneşti, motive a căror semnificaţie este legată de sensul 
fundamental al spiritualităţii româneşti (calul şi călăreţul, cocoşul, cucul, cerbul, etc.). Coloritul 
este dat de albastrul ultramarin, verdele pastelat, roşu vişiniu care reprezintă fondul şi 
determină cromatica ornamentelor. Ţesătorii olteni participă, cu succes, la târguri şi expoziţii 
specifice în toata lumea.  

În ierarhia valorilor artei populare din regiunea Sud-Vest Oltenia, un loc deosebit este 
ocupat de scoarţele şi chilimurile. Ca tip de ţesătură, scoarţa este piesa decorativă principală de 
interior din zestrea fetelor.Scoarţa oltenească se impune, în primul rând, prin motivul vegetal. 
De obicei, câmpul şi chenarul scoarţei olteneşti sunt acoperite cu buchete şi ramuri cu frunze şi 
flori (margarete, lalele) dispuse orizontal în rânduri dese. 

Domeniul în care ţesătoarele din Oltenia au demonstrat talent şi imaginaţie creatoare este 
acela al chilimelor. Spre deosebire de celelalte ţesături, chilimul se caracterizează prin anumite 
particularităţi atât în ceea ce priveşte dimensiunile cât mai ales în ceea ce priveşte 
ornamentaţia, forma dreptunghiulară, bine proporţionată şi cu un decor preponderent vegetal 
şi zoomorf având unele motive de import împletite organic cu cele de tradiţie autohtonă.  

Zona Horezu este cunoscută ca un vechi centru de ceramică populară. Ceramica de Horezu 
este realizată folosind mijloace tradiţionale: roata olarului, cuptoare orizontale pe lemne, 
obiecte de finisat tradiţionale. Printre obiectele confecţionate se găsesc oale, blide, ulcioare, 
farfurii, instrumente muzicale, jucării şi altele. Ceramica de Horezu este fabricată artizanal în 
partea de nord a judeţului Vâlcea, unde sunt activi în jur de 50 de olari tradiţionali. 

Micile ateliere de lucru ale olarilor reprezintă, pentru unii dintre aceștia, singura sursă de 
venit. În ultimii ani, ceramica a devenit deosebit de importantă pentru români. Ceramiştii dau 
viaţă produselor lor prin elemente simple, întâlnite în natură şi în tradiţia românilor din această 
parte a ţării. Simbolistica utilizată pentru decorarea pieselor de lut este cât se poate de simplă. 
Se pictează cel mai adesea cocoşul, peştele, altiţa, bobocul, şarpele, florile, spicul de grâu etc.  

Perfecţionarea tehnicii de ardere a vaselor şi ulterior introducerea roţii olarului au 
constituit momente importante în evoluţia acestui meşteşug. Ceramica din Oltenia poartă 
peste timp amprenta inconfundabilă a culturilor şi civilizaţiilor arhaice din acest spaţiu 



 

244 
 

geografic. Confecţionarea ceramicii este manuală după un proces tehnologic transmis de sute 
de ani.  
 
În prezent, produsele tradiționale din regiunea Sud-Vest Oltenia nu reprezintă un punct forte al 
exporturilor regionale. Printre acțiunile ce pot fi întreprinse în vederea creșterii exportului de 
produse tradiționale: 

- Susţinerea participării la târguri și expoziții internaționale a produselor turistice 
identificate în regiune,menite a aduce plus-valoare turismului din Olteni; 
- Sprijinirea în elaborarea materialelor și publicaţiilor promoționale pentru fiecare 
produs turistic ce urmează a fi exportat pe piețe turistice internaționale; 
- Susținerea misiunilor economice interesate în a promova aceste produse 
turistice; 
- Susținerea realizării de studii pentru internaționalizare și asigurarea unei 
vizibilități internaționale de durată a produselor tradiționale; 
- Susținerea elaborării de planuri de export pe termen lung a acestor produse 
tradiționale. 

Dezvoltarea brandului turistic regional reprezintă atât o prioritate generală, prin contribuţia 

la realizarea brandului de ţară cu efecte în atragerea de investiţii străine şi echilibrarea contului 

curent, cât şi specifică, dacă avem în vedere dezvoltarea turismului şi efectele sale de 

antrenare, care deşi în prezent sunt reduse mai ales datorită unei infrastructuri inadecvate, pe 

termen mediu pot avea un rol important în creşterea competitivităţii de ansamblu a economiei 

regiunii. 

În această etapă, de stimulare a exporturilor de produse tradiționale, au mare importanţă 
acţiunile ce trebuie întreprinse şi anume: stabilirea perioadei de lansare şi a zonei teritoriale, 
alegerea canalelor de distribuţie, pregătirea unui climat favorabil de primire produselor, 
alegerea modalităţilor de comercializare şi pregătirea forţelor de vânzare. 

2.5. Structuri parteneriale constituite la nivel regional/judeţean relevante 
pentru dezvoltarea turismului 

Dintre organizaţiile naţionale care funcţionează în judeţ şi care au o contribuţie substanţială 
la dezvoltarea şi promovarea acestei industrii pot fi enumerate: 

 
Tabel nr. 104 – Organizaţii naţionale şi locale care au un rol important în dezvoltarea şi 

promovarea activităţii de turism în regiunea Sud-Vest Oltenia 
 

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc 

PROFIL turism 

WEB www.federatiapatronatelor.ro 

CONTACT Zona IV: Sud Vest: Domnul  Ion Andrei - Presedinte Asociaţia pentru 
Calitatea Serviciilor 

ANAT – Patronatul Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism 

PROFIL Patronatul A.N.A.T. din România (ANAT), este o organizaţie care are drept 
scop reprezentarea şi apărarea intereselor profesionale ale membrilor săi, 
pe plan intern şi internaţional, garantarea exercitării profesiei în turism, 
sporirea contribuţiei la ridicarea nivelului calitativ al activităţii turistice din 
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România. 

WEB www.anat.ro 

CONTACT Laura DRAGU POPESCU 
Preşedinte Regiunea Sud – Vest 
laura@gorjtourism.ro 
Mobil: 0723.387.373;    0745.304.477 

Organizaţia Patronatului din Turismul Balnear - O.P.T.B.R 

PROFIL Organizaţia Patronală a Turismului Balnear, înfiinţată în 1993, la iniţiativa a 
19 reprezentanţi din principalele staţiuni balneare, susţinători ai turismului 
balnear, cu scopul reprezentării sectorului balnear în relaţiile cu autorităţile, 
diverse instituţii şi alte asociaţii, pe plan intern şi extern 

WEB www.spas.ro 

CONTACT S.C. CĂLIMĂNEŞTI - CĂCIULATA S.A 
Adresa: Călimăneşti, Str. Calea Traian, Nr. 794, Cod poştal: 245600, Judeţ 
Vâlcea 
Telefon: 0040 / 0250 -750.270 
Fax: 0040 / 0250 -751.138 
Email: contact@thermal-hotel.ro, info@thermal-hotel.ro, 
rezervari@thermal-hotel.ro 
Web: www.thermal-hotel.ro 

ANTREC – Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultură 

PROFIL A.N.T.R.E.C. este o asociaţie care identifică, dezvoltă şi promovează 
ospitalitatea şi turismul rural românesc. A.N.T.R.E.C. a apărut din 
necesitatea acută de identificare şi promovare a potenţialului turistic rural 
din România, plecând de la realitatea din sector, respectiv dimensiunile 
relativ reduse ale afacerilor din domeniu pentru care eforturile singulare de 
promovare ale proprietarilor de pensiuni rurale ar fi insuficiente şi nu ar 
putea avea un impact semnificativ. 

WEB www.antrec.ro 

CONTACT Filiala A.N.T.R.E.C. GORJ 
Tel: 0253.223.081, 0723.552.218 
Persoana de contact: Radu CIOBANU 
E-mail: gorj@antrec.ro 
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 17, Târgu-Jiu, Cod: 210167 
Filiala A.N.T.R.E.C. MEHEDINŢI 
Tel: 0252.333.023, 0723.142.010 
Fax: 0252.206.042 
Persoana de contact: Maria MOLNAR 
E-mail: mehedinti@antrec.ro 
Adresa: Str. I. L. Caragiale, Nr. 39, Drobeta Turnu-Severin,  
Filiala A.N.T.R.E.C. VÂLCEA 
Tel: 0748.360.186 
Persoana de contact: Laura Craioveanu 
E-mail: valcea@antrec.ro 
Adresa: Bd. Magheru, Nr.16, Bl.H, Sc.A, Ap.4, Vâlcea 

Asociaţia Naţionala a Staţiunilor Turistice din România 

PROFIL Obiectivele generale ale asociaţiei, ce au la bază dezvoltarea în ansamblu a 
staţiunilor turistice, sunt: 

mailto:laura@gorjtourism.ro
mailto:contact@thermal-hotel.ro,%20info@thermal-hotel.ro,%20rezervari@thermal-hotel.ro
mailto:contact@thermal-hotel.ro,%20info@thermal-hotel.ro,%20rezervari@thermal-hotel.ro
http://www.thermal-hotel.ro/
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- elaborarea şi transmiterea, celor cu drept de iniţiativă legislativă, a 
unor proiecte de acte normative şi a unor proiecte de modificare şi 
completare a legislaţiei existente în domeniul turismului; 

- obţinerea statutului de staţiune turistică şi după caz statutul de 
staţiune balneo-climaterică pentru membrii asociaţiei; 

- crearea unei bănci de date şi informaţii specifice, care să ajute la 
realizarea obiectivelor asociaţiei. 

WEB www.anstr.ro 

CONTACT Vicepresedinte: AMUZAN ILIE –PRIMAR ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 

Asociaţia de turism Oltenia (ATO) 

PROFIL turism zona Olteniei 

WEB www.adroltenia.ro 

CONTACT Adresa: Str. Unirii nr. 19 (clădirea Palatului Administrativ), Craiova, judeţul 
Dolj. 
Tel: 0251 - 412 780 | e-mail: ato@adroltenia.ro | Web: www.adroltenia.ro 
Persoana Contact: Marilena Bogheanu, Preşedinte 

Asociaţia Amicii Salvamont Gorj 

PROFIL Asociaţie profesională 

WEB n/a 

CONTACT 24, Bd. Republicii , parter, 210152 , oraşul Targu-Jiu, România 
Telefon: 0040 253 227435/ 0040 253 3401313 Fax: 0040 253 227536 
E-mail: laura@gorjturism.ro şi rezervari@gorjturism.ro 

Asociaţia Profesională „Agr Al – Turism Oltenia” 

PROFIL Misiunea Organizaţiei: este de a acorda sprijin educativ în dezvoltarea 
personală şi orientarea profesională absolvenţilor unor facultăţi de profil, de 
colaborare cu toţi factorii interesaţi (profesori, cercetători, producători şi 
specialişti din domeniul de interes) şi de promovare a valorilor naţionale. 

WEB www.agral-turism.org 

CONTACT Strada Doljului, Nr. 39, Bl. A6, Sc. 2, ap 10, Craiova 
Telefon: 0757 014 088 
E-mail: agralturism@yahoo.com 

 
Există organizaţii nonguvernamentale care sprijină dezvoltarea turismului prin 

implementarea de proiecte. Însă dacă astfel de iniţiative sunt izolate, nici rezultatele 
individuale nu pot fi valorificate. De menţionat rezultatele meritorii ale Asociaţiei de Promovare 
a Turismului Mehedinţi, creatoare la nivel regional a primului Cluster în turism inovativ: 
Clusterul TURINN, integrat funcţional în structuri europene de cooperare dar şi regionale cu 
Polul de Competitivitate în turism Oltenia.  

Regiunea S-V Oltenia va obţine beneficii importante dacă va avea un turism dinamic. 
Rezultatele pot fi diverse, cu efecte multiple. În principiu, rezultatele pozitive pot fi obţinute cu 
ajutorul unui management turistic agresiv 

Alte organisme similare existente în regiunea Sud-Vest Oltenia sunt: 
 AER – Asociaţia de Ecoturism din România 
 ANGT – Asociaţia Naţională a Ghizilor Turistici 
 AGMR – Asociaţia Ghizilor Montani din România 
 ANSMR – Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România 
 FIHR – Federaţia Industriei Hoteliere din România 

                                                                                                                              

mailto:oato@adroltenia.ro
http://www.adroltenia.ro/
mailto:agralturism@yahoo.com
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Tabel nr. 105 - Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară 
 

Asociaţia Primăriilor din Sudul Olteniei 

SCOP salubrizarea localităţilor, iluminatul public aqdministrarea domeniului public şi 
privat al UAT, transportul public local, servicii publice sociale, servicii publice de 
sănătate, servicii publice de educaţie, servicii publice culturale, servicii pentru 
situaţii de urgenţă, dezvoltarea economico-socială, dezvoltare locală durabilă, 
AL21,  dezvoltarea teritorială şi amenajarea teritoriului (planuri urbanism, 
amenajarea teritoriului, master plan transport, etc); 

MEMBRI Comună - Giurgiţa; Comună - Cerat; Comună - Barca; Comună - Goicea; Comună - 
Carna; Comună - Bistreţ; Comună - Catane; Comună - Măceşul de Jos; Comună - 
Măceşul de Sus; Comună - Gighera; Comună - Gangiova; Comună - Valea 
Stanciului; Comună - Dranic; Comună - Urzicuţa; Comună - Afumaţi; Comună - 
Siliştea Crucii; Comună - Lipovu; 

CONTACT Strada Calea Dunării, numărul 123, Giurgiţa, Dolj; Telefon: 0251357122; Fax: 
0251357122; Email: Mae132000@yahoo.com 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova 

SCOP administrarea domeniului public şi privat al UAT, alimentarea cu apă, canalizarea 
şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, 
energie termică în sistem centralizat, iluminatul public, salubrizarea localităţilor, 
transportul public local, servicii publice culturale, servicii publice sociale, servicii 
publice de sănătate, dezvoltarea economico-socială, dezvoltare locală durabilă, 
AL21, realizarea în comun a unor obiective de investiţii; 

MEMBRI Municipiu - Craiova; Comună - Breasta; Comună - Gherceşti; Comună - Mischii; 
Comună - Pileşti; Comună - Predeşti; Comună - Simnicu de Sus; Comună - Teasc; 
Comună - Murgaşi; Comună - Pleşoi; 

CONTACT Str. A.I.Cuza, nr.7, Caiova, Dolj, 200585; Telefon: 0251419589; Fax: 0251419589; 
Email: lnt.europa@primariacraiova.ro 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Nord 

SCOP alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea 
şi evacuarea apelor pluviale, energie termică în sistem centralizat, salubrizarea 
localităţilor, iluminatul public, administrarea domeniului public şi privat al UAT, 
servicii publice sociale, servicii publice de educaţie, servicii publice culturale, 
dezvoltarea economico-socială, dezvoltare locală durabilă, AL21, etc. 

MEMBRI Oraş - Primăria oraş Filiaş; Comună - Goieşti; Comună - Simnicu de Sus; Comună - 
Melineşti; Comună - Farcaş; Comună - Talpaş; Comună - Brădeşti; Comună - 
Almaj; Comună - Murgaşi; Comună - Mişchi; Comună - Bulzeşti; Comună - 
Vulpeni; 

CONTACT Comuna Goieşti - judeţul Dolj; Telefon: 0251452154; Fax: 0251452108; Web: 
http://www.primariagoiesti@yahoo.com 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud - Vest Oltenia 

SCOP servicii publice sociale, servicii publice de educaţie, servicii pentru situaţii de 
urgenţă, dezvoltarea economico-socială, dezvoltare locală durabilă, AL21, 
realizarea în comun a unor obiective de investiţii, etc.  

MEMBRI Consiliul judeţean - Dolj; Consiliul judeţean - Gorj; Consiliul judeţean - Mehedinţi; 
Consiliul judeţean - Olt; Consiliul judeţean - Vâlcea; 

CONTACT Craiova, str. Unirii, nr.19, judeţul Dolj, cod 200585; Telefon: 0251408252; Fax: 
0251408245 
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Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia 

SCOP alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea 
şi evacuarea apelor pluviale, dezvoltarea economico-socială, dezvoltare locală 
durabilă, AL21, etc. 

MEMBRI Consiliu judeţean - Dolj; Municipiu - Craiova; Municipiu - Băileşti; Municipiu - 
Calafat; Oraş - Filiaşi; Oraş - Segarcea; Oraş - Dăbuleni; Oraş - Bechet; Comună - 
Almăj; Comună - Amărăştii de Jos; Comună - Amărăştii de Sus; Comună - Apele 
Vii; Comună - Argetoaia; Comună - Bârca; Comună - Bistreţ; Comună - Breasta; 
Comună - Catane; Comună - Călăraşi; Comună - Cârcea; Comună - Cârna; Comună 
- Cetate; Comună - Cioroiaşi; Comună - Ciupercenii Noi; Comună - Daneţi; 
Comună - Desa; Comună - Dioşti; Comună - Drănic; Comună - Fărcaş; Comună - 
Galiciuica; Comună - Gângiova; Comună - Ghidici; Comună - Ghindeni; Comună - 
Goicea; Comună - Goieşti; Comună - Işalniţa; Comună - Maglavit; Comună - 
Măceşu de Jos; Comună - Mârşani; Comună - Mischii; Comună - Moţaţei; Comună 
- Murgaşi; Comună - Orodel; Comună - Ostroveni; Comună - Perişor; Comună - 
Piscu Vechi; Comună - Pleniţa; Comună - Pleşoi; Comună - Podari; Comună - 
Poiana Mare; Comună - Predeşti; Comună - Rast; Comună - Rojişte; Comună - 
Sadova; Comună - Sălcuţa; Comună - Seaca de Câmp; Comună - Sopot; Comună - 
Şimnicu de Sus; Comună - Teasc; Comună - Terpeziţa; Comună - Teslui; Comună - 
Urzicuţa; Comună - Valea Stanciului; Comună - Vârtop; Comună - Vârvoru de Jos; 
Comună - Turburea; Comună - Ţânţăreni; 

CONTACT Craiova, Str. A.I. Cuza Nr. 1, -judeţul Dolj; Telefon: 0251408252; Fax: 0251408245; 
Email: adi.oltenia@yahoo.com 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Oltul" 

SCOP alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alte planuri/programe; 

MEMBRI Consiliu judeţean - Olt; Municipiu - Slatina; Comună - Bîrza; Comună - Brebeni; 
Comună - Corbu; Comună - Cungrea; Comună - Dobrosloveni; Comună - 
Giuvărăşti; Comună - Ianca; Comună - Nicolae Titulescu; Comună - Slătioara; 
Comună - Studina; Comună - Şopârliţa; Comună - Vădăstriţa; Comună - 
Vitomireşti; 

CONTACT Slatina, strada Crişan, numărul 33, judeţul Olt; Telefon: 0249414144; Fax: 
0249414144; Email: adi_oltu@yahoo.com 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "OLT-ECO" 

SCOP salubrizarea localităţilor, realizarea în comun a unor obiective de investiţii, alte 
planuri/programe;  

MEMBRI Consiliu judeţean - Olt; Municipiu - Slatina; Municipiu - Caracal; Oraş - Bals; Oraş - 
Corabia; Oraş - Scorniceşti; Oraş - Potcoava; Oraş - Drăgăneşti-Olt; Oraş - Piatra-
Olt; 

CONTACT Slatina, strada Arinului, nr.4, bloc B9, scara C, apartament 4, Judeţul Olt; Adresa 
postala: Slatina, strada Arinului, nr.4, bloc B9, scara C, apartament 4, Judeţul Olt; 
Telefon: 0249420411; Fax: 0249420411; Email: olt_eco@yahoo.com 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Nord 

SCOP alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea 
şi evacuarea apelor pluviale, energie termică în sistem centralizat, salubrizarea 
localităţilor, iluminatul public, administrarea domeniului public şi privat al UAT, 
transportul public local, servicii publice sociale, servicii publice de sănătate, 
servicii publice de educaţie, servicii publice culturale, servicii pentru situaţii de 
urgenţă, dezvoltarea economico-socială, dezvoltare locală durabilă, AL21, 
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dezvoltarea teritorială şi amenajarea teritoriului (planuri urbanism, amenajarea 
teritoriului, master plan transport, etc), alte planuri/programe; 

MEMBRI Comună - Cungrea; Comună - Dobroţeasa; Comună - Fageţelu; Comună - 
Leleasca; Comună - Sambureşti; Comună - Vitomireşti; Comună - Nadăş; Comună 
- Socol; 

CONTACT Comuna Vitomireşti judeţul Olt; Telefon: 0249469314; Fax: 0249469336 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Depresiunea Horezu” 

SCOP alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea 
şi evacuarea apelor pluviale, energie termică în sistem centralizat, salubrizarea 
localităţilor, iluminatul public, administrarea domeniului public şi privat al UAT, 
transportul public local, servicii publice sociale, servicii publice de sănătate, 
servicii publice de educaţie, servicii publice culturale, servicii pentru situaţii de 
urgenţă, dezvoltarea economico-socială, dezvoltare locală durabilă, AL21, 
dezvoltarea teritorială şi amenajarea teritoriului (planuri urbanism, amenajarea 
teritoriului, master plan transport, etc), alte planuri/programe; realizarea în 
comun a unor obiective de investiţii  

MEMBRI Oraş - Horezu; Comună - Costeşti; Comună - Măldăreşti; Comună - Slătioara; 
Comună - Văideeni; 

CONTACT Oraşul Horezu, strada 1 Decembrie numar 7, judeţul Vâlcea; Telefon: 
0250861305; Fax: 0250861305; Web: http://www.horezuonline.ro/adh; Email: 
adhorezu@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

Puncte tari 

 
1. Potenţial turistic diversificat: arii protejate, parcuri naturale, munţi, peşteri, zone rurale 

nepoluate, ape minerale şi staţiuni balneare, pescuit şi vânătoare, atracţii culturale, 
mânăstiri în zone pitoreşti; 

2. Fluviul Dunărea reprezintă o importantă resursă pentru industria turismului cu 
posibilităţi de dezvoltare a turismului de croazieră; 

3. Fluviul Dunărea reprezintă o sursă importantă de pescuit, iar întreaga regiune este 
considerată un adevărat paradis pentru vânătoare. Pentru toate cele trei judeţe de la 
Dunăre, Olt, Dolj şi Mehedinţi, vecinătatea acestui fluviu conferă un potenţial turistic 
deosebit; 

4. Resurse pentru turismul montan - munţii Carpaţi încadrează regiunea Oltenia în partea 
de nord şi nord-vest; 

2.6. Analiza SWOT 
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5. Resurse pentru turismul speologic, unele peşteri având statut de rezervaţii naturale; 
6. Resurse pentru turismul pentru vânătoare şi pescuit – regiunea dispune de importante 

resurse cinegetice şi piscicole; 
7. Resurse pentru turismul balnear. În regiune există 6 localităţi cu ape termale, cele mai 

importante fiind situate în judeţul Vâlcea (Govora, Băile Olăneşti, Călimăneşti-
Căciulata); 

8. Existenţa izvoarelor minerale, importante atât din punct de vedere cantitativ, cât şi 
calitativ; 

9. Existenţa parcurilor naturale. Existenţa unui număr mare de arii protejate (arii protejate 
de tip SCI - Situri de Importanţă Comunitară şi SPA - Situri de Protecţie Specială 
Avifaunistică incluse în reţeaua europeană Natura 2000), munţi, peşteri; 

10. Administrarea adecvată a unor arii naturale protejate din regiune - Parcul Naţional 
Porţile de Fier (sistem integrat de management al mediului); 

11. Condiţii naturale bune pentru activităţi de turism în aer liber – pescuit şi vânătoare, 
drumeţie, sporturi nautice, observarea faunei şi a păsărilor, turism ecvestru, cicloturism, 
alpinism etc.; 

12. Existenţa şoselei Transalpina, care traversează o zonă de mare biodiversitate şi care 
permite valorificarea unor noi forme de turism în zonă: turism de aventură; 

13. Poluare redusă în majoritatea zonelor rurale;  
14. Resurse pentru turismul rural. Existenţa unor zone rurale cu folclor şi tradiţii, 

meşteşuguri, gastronomie bazata pe produse naturale locale, tradiţie vini-viticolă; 
15. Existenta unui tezaur etnografic si folcloric de mare originalitate; 
16. Evenimente şi atracţii diverse: festivaluri, spectacole de teatru, concerte, expoziţii, 

concursuri sportive, obiceiuri şi tradiţii;  
17. Existenţa vestigiilor culturale şi istorice pe teritoriul regiunii, care pot reprezenta puncte 

de interes major pentru circuite tematice; 
18. Regiunea beneficiază de prezenţa a numeroase monumente istorice de importanţă 

naţională şi internaţională (UNESCO);  
19. Oltenia este un ţinut al mânăstirilor, bisericilor şi schiturilor, fiind a doua regiune după 

Moldova ca număr şi importanţă a acestor aşezăminte religioase; 
20. Statutul de destinaţie europeană de excelenţă pentru Depresiunea Horezu, care 

adăposteşte un număr de 93 de monumente culturale şi istorice, aflate pe lista 
Ministerului Culturii; existența triunghiului de excelență Drobeta-Clisura-Ponoare; 

21. Existenţa unor tipuri de turism de nişă - Enduromania; turism de afaceri – congrese, 
reuniuni, conferinţe; turism speologic;  

22. Existența unei infrastructuri adecvate de servicii Salvamont; 
23. Existenţa unor axe prioritare ale reţelei europene de transport, axe de tranzit cheie între 

Banat şi Muntenia (Bucureşti); Regiunea SV Oltenia este traversata de 3 Axe prioritare 
de transport (TEN-T): Axa prioritara 7 rutieră (fostul coridor IV paneuropean); Axa 
prioritară 18 fluviul Dunărea (fostul coridor VII pan-european); Axa prioritara 22 
(feroviară); 

24. In regiunea Oltenia funcţionează 3 universităţi de stat (2 in Craiova – Universitatea din 
Craiova şi Universitatea de Medicină şi Farmacie şi una în Târgu Jiu – Universitatea de 
Stat Constantin Brâncuşi) şi 5 private (2 în Craiova, 2 în Rm. Valcea, 1 în Drobeta Turnu 
Severin). 
 

 
 

Puncte slabe 
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1. Capacitatea limitată şi standardul calitativ scăzut al infrastructurii turistice şi de 

agrement, calitate slabă a serviciilor de cazare; 
2. Nivel redus al indicelui de utilizare a capacităţii de cazare şi a duratei medii de şedere în 

regiune, în raport cu potenţialul turistic existent; 
3. În zona de munte există multe localităţi care nu beneficiază de utilităţi (apă, canalizare, 

sortare deşeuri); 
4. Accesul cu mijloacele de transport în comun spre majoritatea ariilor protejate majore 

este limitat; transportul public către obiectivele turistice este slab organizat şi 
promovat; 

5. Lipsa informaţiilor despre transportul public, mai ales pentru traseele feroviare, navale 
şi rutiere, atât pentru turiştii români cât şi pentru străini; 

6. Lipsa unui sistem de management integrat al deşeurilor în zonele turistice; 
7. Bazele de tratament aferente unor staţiuni balneare au un grad înalt de uzură şi sunt 

neadaptate la standardele concurenţei europene; 
8. Număr redus de turişti străini care vizitează regiunea; 
9. Regiunea se bazează pe turismul social subvenţionat de la bugetul de stat; 
10. Activităţi de marketing turistic şi management al destinaţiei turistice insuficient 

dezvoltate – un număr redus de centre şi puncte de informare turistică în arealele 
turistice de mare interes; 

11. Insuficienta valorificare a monumentelor istorice prin amenajări arhitecturale specifice; 
12. Insuficienta dezvoltare a infrastructurii de agrement şi animaţie; 
13. Insuficienta cooperare intre diferiţii operatori din turism şi asociaţiile profesionale (de 

tipul ANTREC, ANAT, AJT, AER) ; 
14. Infrastructura turistică inadecvată în majoritatea ariilor protejate (centre de vizitare, 

centre de informare, indicatoare turistice, trasee ecoturistice amenajate, puncte de 
observare a animalelor, facilităţi de campare, refugii, trasee de cicloturism, trasee 
ecvestre, facilităţi rafting, canoe etc.); 

15. Acces limitat pentru persoanele cu dizabilităţi la numeroase puncte de atracţie turistică; 
16. Extinderea intravilanului în zonele din imediata vecinătate sau chiar în interiorul ariilor 

naturale protejate, ţintind spre dezvoltarea şi realizarea ulterioară a unor construcţii sau 
chiar staţiuni turistice (Rânca); 

17. Asimilarea eronată a dezvoltării turistice cu o afacere imobiliară şi perpetuarea acestui 
concept în politicile locale de dezvoltare; 

18. Nerespectarea arhitecturii tradiţionale în cazul construcţiilor noi, amplasate în interiorul 
parcurilor sau în zona limitrofă acestora; 

19. Încălcarea regulilor de vizitare – circulaţia turiştilor pe trasee nemarcate şi în locuri 
nepermise; camparea şi amenajarea de vetre de foc în locuri nepermise; culegerea sau 
distrugerea deliberată a unor specii din flora spontană; tăierea de material lemnos 
pentru foc; abandonarea unor cantităţi mari de deşeuri în lungul căilor de comunicaţii, 
în jurul obiectivelor de interes; 

20. Administrarea defectuoasă a facilităţilor turistice existente în interiorul ariilor naturale 
protejate, generând cantităţi impresionante de deşeuri; vandalizarea panourilor 
indicatoare sau informative, a plăcilor şi stâlpilor de pe traseele turistice; distrugerea 
elementelor geologice şi geomorfologice; degradarea obiectivelor turistice (naturale sau 
antropice) prin inscripţii; deranjarea speciilor faunistice; degradarea potecilor prin 
eroziune în zonele intens circulate; punerea in pericol a zonelor naturale de traficul ATV 
şi motociclete offroad;  

21. Poluarea Dunării şi a râurilor interioare din cauza deversărilor necontrolate; 
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22. Nerespectarea regimului de protecţie, ca urmare a lipsei demarcării în teren a limitelor 
şi a zonelor tampon ale ariilor naturale protejate; 

23. Urbanizarea forţată a populaţiei rurale, cu implicaţii directe în pierderea patrimoniului 
cultural imaterial/material existent; 

24. Inexistenţa unei autostrăzi în regiune;  
25. Porturi turistice slab dezvoltate; 
26. Infrastructura aeroportuară insuficient dezvoltată; lipsa conectărilor şi a facilităţilor 

eficiente inter-modale între reţeaua de cale ferată şi cea de căi navigabile interioare; 
27. Densitatea căilor ferate în regiune este cea mai mică din ţară – 33,9 km/1000 km², iar 

zona de câmpie de-a lungul Dunării nu beneficiază deloc de reţea de cale ferată. De 
asemenea, nu există puncte de trecere a frontierei pe calea ferată; 

28. Decalaj între pregătirea oferita de şcoală şi cerinţele pieţei muncii în domeniul 
turismului; 

29. Lipsa unui brand turistic regional şi a unui pachet de acţiuni menit să valorifice acest 
brand într-un sistem integrat; 

30. Poluarea sonoră accentuată în unele localităţi situate lângă arterele rutiere importante 
Călimăneşti-Căciulata, Cozia, Horezu; 

31. Dificultăţi legate de valorificarea turistică a meseriilor tradiţionale; 
32. Grad redus de implementare a sistemului de management al calităţii în sectorul turistic. 

 

Oportunităţi 

1. Existenţa unui potenţial turistic favorabil dezvoltării unui turism durabil in regiune; 
2. Existenţa unor elemente de imagine care pot deveni componente ale brand-ului 

regiunii; 
3. Valorificarea potenţialului turistic al Dunării; 
4. Valorificarea potenţialului turistic transfrontalier (Bulgaria, Serbia), mai ales în contextul 

Strategiei Dunării; 
5. Existenţa infrastructurii specifice derulării unui turism de afaceri/congrese/conferinţe; 
6. Valorificarea potenţialului turistic al zonelor Bala, Rânca, Gighera, Urzicuţa; 
7. Valorificarea perspectivelor pentru turismul montan, turismul rural în zonele izolate, 

turismul ecologic; 
8. Valorificarea potenţialului muzeelor şi colecţiilor publice existente în număr mare; 
9. Promovarea bunelor practici în ecoturism; 
10. Dezvoltarea infrastructurii de acces, a infrastructurii de cazare şi de servicii conexe, în 

acord cu specificul arhitectural şi cu respect faţă de mediu; 
11. Promovarea potenţialului turistic al regiunii prin intermediul unui portal complex,  

participarea la târgurile de turism şi prin alte canale media; 
12. Dezvoltarea unui număr cât mai mare de curse aeriene care să asigure sosirea turiştilor, 

mai ales străini, în regiune; 
13. Cooperarea între operatorii de transport aerian şi agenţiile de turism; 
14. Valorificarea surselor de finanţare pentru dezvoltarea resurselor umane din domeniu, la 

nivel liceal, universitar şi la nivelul formării profesionale continue a adulţilor; 
15. Valorificarea oportunităţilor de formare de specialişti şi de cercetare în domeniu prin 

intermediul iniţiativelor din cadrul SUERD, Centrului de Cercetare - Inovare în Turism 
etc. 

 

Ameninţări 

1. Concurenţa puternică din partea altor regiuni din ţară şi pe plan internaţional, inclusiv 
practicile de concurenţă neloială; 
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2. Continuarea procesului de migrare a angajaţilor calificaţi din turism; 
3. Degradarea patrimoniului arhitectural rural prin depopularea localităţilor şi a 

comunităţilor rurale; 
4. Calamităţi naturale (inundaţii, alunecări de teren, secete); 
5. Creşterea disparităţilor inter şi intraregionale; 
6. Creşterea ratei şomajului; 
7. Problemele acumulate în industria extractivă a cărbunelui, încă greu de rezolvat; 
8. Migraţia masivă a tineretului din cauza lipsei locurilor de muncă. 

 
Pentru practicarea unui turism modern, regiunea trebuie să îşi schimbe viziunea şi strategia 

actuală, axate, din nefericire, pe „export de turişti” într-o strategie ce urmăreşte „importul de 
turişti”, ceea ce ar conduce la o valoare adăugată considerabilă şi astfel la crearea unor locuri 
de muncă, dezvoltându-se segmentul turistic din regiune.  

Afacerile în turism trebuie să vizeze pregătirea turistică a resurselor umane, punerea la 
dispoziţie a unor locaţii moderne, la standarde europene, cât şi acţiuni turistice de anvergură şi 
de renume naţional şi internaţional, realizarea unei promovări turistice mai bune, multe dintre 
aceste lucruri lipsind în prezent.  

De aceea, acţiunile pe care se va insista în Strategia în turism vor fi: dezvoltarea de noi 
forme de turism / produse turistice în care se vor implica şi  turiştii, în acest mod promovând, 
dar conservând tradiţiile şi modul de viaţă al colectivităţii locale; dezvoltarea unei strategii 
coerente, corespunzătoare celorlalte variabile ale mix-ului de marketing (preţ, distribuţie, 
promovare, personal, programare şi parteneriat), cu accent pe  îmbunătăţirea mediului de 
acţiune în domeniul turismului prin inducerea nevoii de specializare a celor implicaţi în 
dezvoltarea fenomenului turistic şi atragerea de noi investitori. Prin promovarea patrimoniului 
natural şi cultural, bogăţia resurselor turistice naturale şi antropice, elementele de unicitate, se 
vor crea premisele dezvoltării infrastructurii locale legate de toate tipurile de turism practicate, 
insistând şi pe industria mică meşteşugărească, gastronomie, tradiţii şi cultură populară. 
 
2.7. Identificarea nevoilor de dezvoltare 
 
În vederea unei bune fundamentări a strategiei de dezvoltare a turismului în regiunea Sud-Vest 
Oltenia, s-a procedat la realizarea unei analize economico-sociale detaliate, care și-a propus să 
inventarieze cu rigurozitate elementele de potențial turistic existente la nivelul regiunii, precum 
și situația curentă a valorificării acestora, ținând cont și de impactul unor factori exogeni, atât 
pe latura cererii, cât și pe latura ofertei. 
 
Nevoile de dezvoltare ale regiunii au fost astfel definite ca o concluzie a aspectelor specifice 
regiunii în domeniul turismului, incluse în cadrul analizei SWOT, valorificându-se pe deplin 
informațiile identificate și interpetările de date colectate atât din analizele de birou, cât și din 
analizele de teren. 
 
Nevoile de dezvoltare ale turismului în regiunea Sud-Vest Oltenia pot fi astfel grupate în 
următoarele clase principale: 
 
 

A. Nevoi privind dezvoltarea infrastructurii de bază, care includ: 

- construirea/modernizarea de drumuri de acces la nivel regional și local, care să asigure un 
acces facil, rapid, lipsit de riscuri pentru potențialii turiști; 
- dezvoltarea și punerea în aplicare a conceptelor de transport inter-modal; 
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- extinderea infrastructurii serviciilor și utilităților către localitățile din zona de munte care nu 
beneficiază de utilități de canalizare, alimentare cu gaze, sortare de deșeuri etc., dar care au 
potențial in ceea ce privește turismul montan, rural în zonele izolate, turismul ecologic; 
- asigurarea unui management adecvat al deșeurilor atât în mediul rural, cât și în mediul urban, 
eliminarea problemei gunoaielor menajere care invadează localitățile; 
- punerea la punct a unui sistem de management integrat al deșeurilor în zonele turistice, în 
special în interiorul ariilor naturale protejate; 
- implementarea unor măsuri de limitare a deversărilor necontrolate din Dunare și a râurilor 
interioare; 
- implementarea unor măsuri de organizare și promovare a mijloacelor de transport public 
către obiectivele turistice, îmbunătățirea infrastructurii de acces către ariile naturale protejate 
(în special cele care se întind pe o suprafață de teren considerabilă) i  
- dezvoltarea unui număr cât mai mare de curse aeriene care să asigure sosirea turiștilor, mai 
ales străini, în regiune; 
- creșterea gradului de punctualitate, de siguranță și de confort pentru mijloacele de transport 
în comun; 
- adoptarea unui sistem de informare privind transportul public mai ales pentru cel efectuat pe 
rute feroviare, navale și rutiere, de care să beneficieze atât turiștii români cât și cei străini; 
- îmbunătăţirea infrastructurii portuare prin crearea de porturi turistic, astfel încât să fie creat 
un cadru adecvat pentru acostarea vaselor de croazieră; 
- îmbunătățirea mijloacelor de acces către punctele de atracție turistică pentru persoanele cu 
dizabilități. 
 

B. Nevoi privind dezvoltarea infrastructurii turistice specifice, care includ: 

- crearea – keeping into accoutnt all the principles of social and environmental sustainability - 
de capacitate turistică de cazare în zonele insuficient acoperite, dar care se bucură de un 
potențial turistic specific, ce poate fi valorificat; 
- îmbunătățirea calității serviciilor de cazare; 
- crearea de infrastructură specifică (agrement, spa, sport, aventură); 
- reabilitarea și modernizarea bazelor de tratament cu un grad înalt de uzură din anumite 
stațiuni balneare; 
- modernizarea, reabilitarea sau demolarea clădirilor abandonate sau aflate în  stare de 
degradare din perimetrul zonelor turistice, cu prioritate înainte de construirea de structuri noi 
în vederea asigurării unui aspect estetic integrat pentru zona de atracție turistică; 
- crearea infrastructurii suport în zonele turistice (parcări, marcaje, indicatoare); 
- creșterea capacității și calității serviciilor de alimentație publică; 
- adoptarea, actualizarea și respectarea regulilor de vizitare turistică 
 

C. Nevoi privind dezvoltarea și promovarea tourism policies at regional level and de produse 
și servicii turistice integrate, care includ: 

- valorificarea de pachete integrate de servicii, circuite ca parte a unui brand turistic regional; 
- asigurarea unei structuri regionale de programare, coordonare, suport și promovare pentru 
serviciile turistice integrate; 
- intensificarea dialogului constructiv între diferiți operatori din turism și asociațiile 
profesionale; 
- mutarea centrului de greutate dinspre turismul social către alte categorii de turism; 
- înțelegerea și valorificarea elementelor de potențial existente, care nu necesită investiții 
majore pentru a fi create, ci necesită sprijin preponderent pentru punere în valoare; 
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- dezvoltarea performanțelor și a eficienței resurselor umane necesare pe toate segmentele de 
deservire a activității turistice; 
- implementarea unui sistem de management al calității în sectorul turistic 
- planning and implementing a regional touristic marketing stratgy, including the creation of a 
regional turistic brand 
 
Toate nevoile de dezvoltare identificate vor fi transpuse în prioritățile și măsurile propuse 
pentru dezvoltarea turismului la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, acestea din urmă 
reprezentând fundamentarea necesară pentru colectarea și structurarea fișelor de proiect 
incluse  în  portofoliul regional de proiecte. 
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Secţiunea 3 – Strategia de dezvoltare a turismului  
pe termen scurt (2014), mediu (2020) şi lung (2030) 

 
 
 
 
În baza analizei efectuate la nivelul regiunii SV Oltenia și redate în cadrul Secțiunilor I și 

II ale prezentului studiu, turismul poate deveni unul din factorii cheie în procesul de relansare a 
economiei locale, ţinând cont de faptul că Regiunea SV Oltenia deţine un potenţial turistic 
ridicat, adecvat diverselor tipuri de turism. În conformitate cu obiectivul principal al Strategiei 
Naţionale în domeniul Turismului, reprezentat de o creştere a veniturilor din turism şi a 
contribuţiei turismului la PIB prin stimularea diversificării şi calităţii ofertei turistice, se are în 
vedere dezvoltarea armonioasă și integrată a tuturor formelor de turism. 

Turismul  poate fi considerat o prioritate pentru programul de dezvoltare a regiunii, 
având în vedere atât resursele existente, cât şi necesitatea realizǎrii coeziunii economice şi 
sociale în regiune,  prin extinderea numărului de zone și resurse ce vor fi valorificate la nivelul 
întregului teritoriu al regiunii, printr-o abordare bazată pe integrare și sustenabilitate. 

Formularea unei strategii de dezvoltare a turismului regional pe termen scurt, mediu şi 
lung cuprinde viziunea, obiectivele acesteia, priorităţile şi măsurile. 
 
3.1. Viziunea strategiei 
 

Baza Strategiei pentru dezvoltarea turismului în Regiunea SV Oltenia este reprezentată 
de conceptul de dezvoltare durabilă, principiu care stă la baza întregii creşteri economice şi 
sociale prevăzute în strategiile de dezvoltare la nivel naţional. Acest concept implică asigurarea 
unui echilibru optim între creşterea economică şi conservarea/reconstrucţia cadrului natural, 
menit să asigure o dezvoltare armonioasă, capabilă să satisfacă atât cerinţele actuale, cât şi 
cele de perspectivă, având ca obiectiv final armonizarea dintre beneficiile pe termen scurt ale 
mediului de afaceri şi beneficiile pe termen lung la nivelul comunității și al indicatorilor sociali. 

Turismul va fi, în următorii 20-30 de ani, elementul-cadru al dezvoltării locale, factor 
esenţial pentru creşterea standardului de viaţă al populaţiei din Regiunea SV Oltenia şi pol al al 
atragerii de investiții.  

Misiunea unei strategii de dezvoltare a turismului în Regiunea SV Oltenia este 
reprezentată de transformarea Regiunii, ca și întreg,  într-o destinație competitivă din punct de 
vedere turistic pe plan internaţional, la nivelul valorii resurselor turistice de care dispune, dar și 
al celor ce pot fi create în continuare, precum și impunerea Regiunii SV Oltenia ca zonă turistică 
în sistemului turistic naţional prin identificarea acestui areal cu activităţile turistice.  

Totodată, s-a pornit de la necesitatea creării unei mărci turistice Oltenia, care să fie 
promovată prin programele naţionale de turism şi în cadrul unui program regional de 
marketing şi promovare a regiunii. 

Pe baza consultărilor avute cu factorii de decizie din domeniu şi în urma analizei SWOT 
realizate,  au putut fi extrase o serie de  priorităţi cu privire la dezvoltarea viitoare a turismului 
în Regiunea SV Oltenia, ce vor sta la baza formulării planului de acţiuni. 
Strategia de dezvoltare a turismului la nivelul regiunii SV Oltenia are ca  ca puncte de reper 
oportunităţile şi ameninţările care se regăsesc la nivelul regiunii, care au fost identificate în 
secţiunea a doua a studiului.Valorificarea oportunităţilor constituie rampa de relansare şi 
creştere a activităţii turistice în regiune, iar preîntâmpinarea ameninţărilor asigură buna 
funcţionare a procesului implementării. Strategia  de dezvoltare a turismului se axează pe o 
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serie de domenii prioritare, la nivelul cărora s-au trasat obiectivele şi acţiunile strategice. 
Scopul acestei strategii este: 
- de elaborare a unui document al cărui conţinut să cuprindă acţiuni care să fie incluse în 
Strategia naţională de dezvoltare şi promovare a turismului și în documentele de programare 
pentru noua perioadă de programare; 
- de a construi argumente pentru ca decidenţii politici locali (preşedinţii Consiliilor judeţene, 
primarii localităţilor din regiune, directori ai instituţiilor descentralizate), parlamentarii 
judeţeni, fie să implementeze acţiunile cuprinse în strategie, fie să întreprindă acţiuni privind 
modificările legislative ce se impun; 
- de a pune în valoare bogăţiile generate de o moştenire naturală şi culturală autentică; 
- de a dezvolta o industrie turistică de piaţă, originală şi profitabilă, care să aibă un impact 
scăzut asupra mediului; 
- de a creşte numărul de locuri de muncă şi gradul de profesionalism în industria turistică; 
- de a promova interesul pentru parteneriatul public-privat şi pentru acţiunile de voluntariat ale 
societăţii civile în dezvoltarea şi promovarea turismului în Regiunea SV Oltenia; 
- de a stabili direcţii clare de acţiune a turismului pentru următorii 20 de ani; 
- de a reprezenta interesele unui segment mare de cetăţeni, oameni de afaceri, asociaţii şi 
fundaţii etc. care sunt implicaţi, direct sau indirect, în dezvoltarea turismului în regiune. 
 
3.2. Obiectivele generale şi specifice  
 
Obiectivul general 
Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea durabilă a regiunii SV Oltenia, prin măsuri de 
promovare integrată, prin asigurarea unei oferte adaptate, bazată pe valorificarea superioară a 
potenţialui natural şi cultural, pe o capacitate de primire şi ospitalitate crescute din punct de 
vedere cantitativ şi calitativ. 
 
Obiective specifice  

- creşterea contribuţiei turismului la formarea PIB regional la 7% până în 2014 şi 10% până 
în 2020, în condiţiile în care la nivelul anului 2010 cifra de afaceri din sectorul hotelurilor 
şi restaurantelor în Regiunea SV Oltenia reprezenta doar 5,47% din totalul la nivel 
naţional; 

- creşterea ponderii numărului de sosiri ale turiştilor străini în regiune cu 10% până în anul 
2014 şi cu 20% până în anul 2020, faţă de 6,5% la nivelul anului 2011; 

- creşterea ponderii numărului de sosiri turistice (români şi străini) în regiunea SV Oltenia 
de la cca. 6% din totalul sosirilor la nivel naţional (valoare de referinţă în anul 2011 – 
426.845 turişti, din care 399.309 români şi 27.536 străini), la 8% în anul 2014 şi 12% în 
anul 2020; 

- creşterea ponderii numărului de înnoptări turistice în regiunea SV Oltenia de la 8,26% în 
anul 2011, la 10% în anul 2014 şi 13% în anul 2020; 

- creşterea duratei medii a sejurului în regiune la cel puțin 7 zile până în 2014 și 9 zile până 
în 2020; 

- creşterea valorilor indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare în funcţiune la nivelul 
regiunii SV Oltenia, de la 29,7 % in 2011, la 35% în perioada 2014-2020; 

- creşterea încasărilor obţinute la nivelul comunităţilor locale din ecoturism cu minim 7% 
anual, până în anul 2020; 

- până în 2020, 2% din veniturile obţinute din turism la nivelul destinaţiilor ecoturistice vor 
fi folosite pentru conservarea naturii; 



 

258 
 

- creşterea duratei medii a sejurului la minim 5-7 zile pentru ecoturiştii străini şi la minim 3-
4 zile pentru ecoturiştii români, în perioada 2014-2020; 
 
 
 
 

Aceste obiective vizează: 
• crearea unei oferte turistice diversificate, integrate şi competitive prin susţinerea 

dezvoltării investiţiilor locale, regionale, naţionale şi internaţionale, care să conducă la 
creşterea volumului activităţii şi a circulaţiei turistice; 

• stimularea dezvoltării ofertei turistice de calitate, ce permite creşterea încasărilor, a 
contribuţiei sectorului turistic în PIB şi a veniturilor nete ale populaţiei, precum şi sporirea 
gradului de absorbţie a forţei de muncă; 

• crearea condiţiilor de integrare a turismului din Regiunea SV Oltenia în tendinţele de 
dezvoltare naţională şi europeană; 

• promovarea prin turism a Regiunii SV Oltenia; 
• dezvoltarea economică a Regiunii SV Oltenia, prin dezvoltarea sectorului turistic; 
• ridicarea nivelului de trai în regiune, prin dezvoltarea turismului regional şi local; 
• crearea de noi locuri de muncă; 
• îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, prin diversificarea serviciilor turistice, ameliorarea 

calităţii mediului, înfrumuseţarea localităţilor, oferirea unor noi posibilităţi de agrement şi 
refacere pentru locuitorii Regiunii SV Oltenia şi pentru turişti. 

 Fără o implementare eficientă, chiar şi cea mai bună strategie nu va produce 
rezultatele scontate. Eficienţa strategiei decurge din corelarea obiectivelor stabilite cu mediul şi 
resursele disponibile. 

 
 

3.3. Priorităţile şi tipologiile de intervenţie 
 
Pentru atingerea obiectivului general, politica de dezvoltare a turismului beneficiază de 

o serie de pârghii sau instrumente economice care decurg fie din politica economică globală, fie 
din specificul sectorului turistic. 
           Pârghiile politicii economice globale care pot favoriza dezvoltarea activităţii de turism 
sunt: 

a) instrumentele financiare și fiscale, care se referă la ansamblul politicilor de credit, a 
ratei dobânzilor şi a impozitelor și taxelor; ele contribuie la crearea unui cadru favorabil 
acumulărilor, investiţiilor turistice şi la crearea de noi activităţi turistice; 

b) politica bugetară şi monetară, ale cărei efecte se reflectă asupra evoluţiei preţurilor 
interne şi asupra ratei de curs de schimb; de exemplu, devalorizarea propriei monede poate 
stimula exportul de turism (recepţia turistică); 

c) măsurile în plan social, cum ar fi cele legate de durata timpului de muncă, de durata 
vacanţelor, de formarea profesională etc. 
              Cele mai uzuale instrumente de politică economică specifice sectorului turistic se referă 
la următoarele: finanţarea de către fondurile publice (fondurile europene și bugetul de stat) a 
unor investiţii turistice, acordarea unor credite cu dobânzi mici pentru investiţii în echipamente 
turistice, suportarea de către bugetul de stat a unei părţi a cheltuielilor turistice pentru 
anumite categorii sociale (tineri, pensionari) sau măsuri de ordin fiscal - exonerări, reduceri sau 
amânări la plată a impozitelor, taxe hoteliere (sau de sejur), taxe aplicate pentru diverse servicii 
turistice, taxe asupra valorii adăugate în turism etc. 
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              Strategia de dezvoltare a turismului la nivelul Regiunii SV Oltenia se înscrie în 
coordonatele trasate de politica turistică adoptată şi susţinută prin intermediul acestor 
instrumente.  
              Stabilirea politicii turistice are în vedere elementele regionale ce pot influenţa decizia 
turistului în alegerea destinaţiei sale. Măsurile luate la nivel central pot ameliora poziţia 
concurenţială a destinaţiei regionale sau pot să-i aducă prejudicii. 
              Punctul de plecare în stabilirea strategiei pentru ameliorarea poziţiei concurenţiale a 
destinaţiei îl constituie elementele determinante ale competitivităţii, care sunt date în principal 
de condiţiile factoriale. Un turism durabil în  Regiunea SV Oltenia trebuie să acopere, în acord 
cu strategia de dezvoltare a turismului în România, toate formele şi activităţile din industria 
ospitalităţii, incluzând turismul balnear, de sănătate şi de relaxare, turismul cultural şi religios, 
turismul de afaceri şi evenimente, turismul rural, turismul montan, turismul activ şi orientat 
spre natură. Procesul de orientare către durabilitate trebuie să fie, în mod normal, coordonat la 
nivel regional de către factorii guvernamentali şi susţinut de factori locali, la nivelul 
comunităţilor. 

Implementarea politicilor de dezvoltare turistică în Regiunea SV Oltenia reprezintă o 
responsabilitate atât a autorităţilor, cât şi a sectorului privat. Sectorul public răspunde de 
stabilirea planificării şi programelor, implementarea acțiunilor generale de marketing din 
regiune, includerea și crearea de legături între punctele de atracție turistică și ofertele 
diferitelor locații/ ale diferiților operatori,  realizarea infrastructurii de bază, dezvoltarea 
anumitor atracţii turistice, stabilirea şi administrarea normelor de oferire a facilităţilor şi 
serviciilor, stabilirea măsurilor de administrare şi valorificare a teritoriului şi de protecţie a 
mediului înconjurător, stabilirea standardelor pentru pregătirea şi perfecţionarea în domeniul 
turismului, menţinerea sănătăţii şi securităţii publice, implementarea de politici pentru 
dezvoltarea resurselor umane din sectorul turistic. Sectorul privat răspunde de dezvoltarea 
serviciilor de cazare, alimentaţie şi agrement, a operaţiunilor agenţiilor de turism, de activitatea 
întreprinderilor comerciale cu specific turistic şi se bazează pe infrastructură, pe dezvoltarea 
unor atracţii turistice şi promovarea acestora prin activităţi specifice de marketing. 

Angajamentul politic în vederea dezvoltării turismului într-o manieră planificată şi 
durabilă este esenţial. De asemenea, asociaţiile profesionale  din turism (ANAT, ANTREC, AER, 
AHR ş.a), filialele regionale ale acestora vor trebui să fie implicate din ce în ce mai mult în 
aspecte legate de dezvoltarea turismului ca factor esențial de legătură între factorii decizionali 
la nivel public și operatorii privați. 

Programarea proiectelor de dezvoltare turistică este, de asemenea, importantă. 
Suportul financiar al proiectelor, atât pentru sectorul public cât şi pentru cel privat, este o 
condiţie foarte importantă. Pentru fiecare activitate turistică se vor stabili corelațiile cu 
programele de finanţare şi propunerile de proiecte concrete (Secţiunea IV). 

 
La nivelul prezentei strategii au fost definite următoarele priorități de dezvoltare a turismului în 
regiunea SV Oltenia: 

 
P1. Îmbunătăţirea gradului de valorificare integrată a potenţialului turistic la nivel regional 
Această prioritate, considerată cea mai importantă din cadrul strategiei, va acoperi toate 
acțiunile sistemice care trebuie implementate la nivel regional pentru a transforma Oltenia într-
o destinație turistică integrată, prin administrarea, promovarea sa și conexiunile create, prin 
această viziune, Oltenia fiind sincronizată cu restul țării, al Uniunii Europene și nu în cele din 
urmă, cu întreaga lume. Principalele acţiuni subordonate acestei priorități includ: 
 
A.1.1. Crearea brand-ului turistic regional 
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Crearea  şi dezvoltarea unui brand  regional în domeniul turistic ar avea ca rezultat creşterea 
vizibilităţii naţionale şi internaţionale a Regiunii Sud-Vest Oltenia ca destinaţie turistică.  
Existența unui brand regional ar trebui să constituie baza și valoarea adăugată pentru toate 
acțiunile de promovare turistică. Acesta ar trebui să fie constituit ca un element comun al 
posibilelor branduri locale cum ar fi căluşul, zaibărul, vinurile de Drăgăşani, vinurile de 
Segarcea, merele de Vâlcea, prazul, pâinea în ţest, ceramica de Horezu, costumele populare, 
folclorul oltenesc, sculptura tradiţională şi cultă etc. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 

- elaborarea unui studiu în vederea identificării unui brand regional; 
- dezvoltarea şi implementarea unui sistem unitar de marcare a atracţiilor turistice în 

întreaga regiune (panouri, hărţi turistice pe drumurile naţionale şi judeţene, în gări, 
autogări, aerogări, de-a lungul şoselei Transalpina etc.) în conformitate cu standardele UE. 

 
A.1.2. Promovarea naţională şi internaţională 
 

O activitate de marketing turistic corect și eficient este un factor cheie al succesului în 
fiecare sector al turismului și la orice nivel. 

În regiunea SV Oltenia se impune trecerea de la promovarea unor produse turistice 
izolate, realizate  de tur-operatorii specializaţi, la dezvoltarea unor destinaţii turistice în cadrul 
cărora să fie oferit un produs turistic integrat, generat de parteneriatele realizate de factorii 
implicaţi (patronate, administraţie publică locală, comunitate locală, investitori privaţi) şi 
promovat atât prin efortul asociaţiilor de dezvoltare a turismului realizate la nivel local, cât şi 
prin efortul administraţiei publice centrale. 

 
Promovarea turistică este un aspect esențial al prezentei strategii și, considerată ca 

activitate caracteristică aproape pentru fiecare prioritate, se anticipează că va contribui la 
sprijinirea initiațivelor de promovare locale și sectoriale, ce vor asigura creșterea nivelului de 
conștientizare la nivel regional, național și internațional, referitoare la potențialul turistic al 
regiunii. 

Cu toate acestea, regiunea însăși, ca destinație turistică integrată per ansamblu, prin 
brandul creat în cadrul A.1.1, trebuie promovată la nivel național și internațional, în scopul 
introducerii sale pe piața cererii turistice de la nivel global. Oltenia trebuie promovată precum 
un ansamblu de locuri de vizitat și experimentat, un pachet pe care turistul și-l poate 
personaliza în funcție de preferințe, dar în cadrul unui context integrat, care să reprezinte o 
motivație suficient de puternică astfel încât turistul să traverseze mai multe țări pentru a 
petrece o săptămână în Oltenia. Este, în acest context, esenţială folosirea tehnicilor şi 
metodelor marketingului turistic la nivel regional prin realizarea unui program promoţional 
pentru Oltenia.  

În timp ce anumite acțiuni de promovare menționate în cadrul altor priorități pot fi 
inițiate de autoritățile locale sau de către asociații de operatori privați, activitatea de 
promovare privind regiunea în ansamblu trebuie îndeplinită de către o entitate de coordonare 
la nivel regional. Din acest motiv, această activitate este în strânsă legătură cu acțiunea A.1.10, 
care urmărește identificarea unei structuri instituționale la nivel regional pentru 
implementarea și coordonarea politicilor din sectorul turistic.  

  
Linii prioritare de intervenţie: 
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- elaborarea unui plan de marketing turistic la nivel regional, conținând o strategie de 
promovare a Regiunii pe termen mediu, la nivel național și internațional, luând în considerare 
potențialul turistic al regiunii, structura cererii și raportul cost/beneficiu al posibilelor activități 
de promovare, cu implicarea pe scară largă a agenţilor economici din regiune şi a organismelor 
publice, ONG-uri, asociaţii profesionale din regiune, asociaţii naţionale - ANAT (filiala SV 
Oltenia), ANTREC, AER, AHR; 
- punerea în aplicare a activităților previzionate de planul de marketing turistic, acordarea de 
sprijin pentru inițierea, la nivel regional, a activităților de promovare națională și internațională 
- implicarea pe scară largă a agenţilor economici din regiune şi a organismelor publice, ONG-uri, 
asociaţii profesionale din regiune, asociaţii naţionale: ANAT (filiala SV Oltenia), ANTREC, AER, 
AHR în organizarea anuală a Bursei de Turism (târgul de turism ”Oltenia Travel & Business”), 
creşterea numărului de participanţi din alte regiuni, ca şi al celor din alte ţări; 
- promovarea ofertelor turistice din regiune prin includerea acestora în cataloagele 
touroperatorilor români şi străini, creşterea numărului de participanţi (agenţi economici, 
primării, prefecturi) la bursele de turism naţionale şi internaţionale (sprijinirea participării 
acestora); 
- dezvoltarea de relaţii economice, transfer de cunoştinţe şi schimb de experienţe la nivel 
naţional şi internaţional. 
 
A.1.3. Crearea şi actualizarea unui portal web dedicat turismului regional 
 
Multiplele aspecte ale atractivității culturii și teritoriului Olteniei pot face din aceasta o 
destinație competitivă pe o piață a turismului tot mai globalizată. Ca și trend global, turistul 
contemporan își alege singur destinația în urma unei informări laborioase, în urma comparării 
alternativelor posibile, dar este deschis față de stimulentele care promit o experiență plăcută, 
promovată prin clipuri video, fotografii și materiale multimedia în general. Internetul devine cel 
mai utilizat mediu în care turistul își concepe planul de călătorie.  
Asocierea dintre prețul scăzut și universalitatea informației oferite prin internet și posibilitatea 
tot mai răspândită de a zbura aproape oriunde la un preț rezonabil oferă oricărei destinații 
posibilitatea de a atrage turiști indiferent de zona de origine a acestora. Crearea unui portal 
web pentru promovarea turismului ce poate fi practicat în Oltenia, considerând exemplele de 
bună practică în acest sens din Europa, reprezintă calea prin care Oltenia va accesa piața 
turismului internațional, fiind competitivă cu alte destinații turistice similare.  
Obiectivele vizate sunt: 
- promovarea Olteniei în plan internațional, prin intermediul brandului său (A.1.1) și în 
concordanță cu planul de marketing (A.1.2.); 
- motivarea turiștilor pentru descoperirea Olteniei, printr-o prezentare de înaltă calitate și în 
format multimedia a tuturor caracteristicilor sale naturale și culturale; 
- punerea la dispoziția potențialilor turiști a instrumentelor de planificare și organizare a 
călătoriei în Oltenia, cu posibilitatea personalizării sejurului, acesta putând include diferite 
localități și activități, având la dispoziție posibilitatea de a rezerva locurile de cazare, precum și 
bilete pentru spectacole, evenimente sau intrări la diferite expoziții și atracții; 
- punerea la dispoziția tuturor actorilor turistici din regiune a unei platforme comune de 
comunicare, coordonare și integrare a ofertelor.  

 
Linii prioritare de intervenţie: 
- realizarea unui portal de turism al Regiunii SV Oltenia, ca instrument major de promovare, 
informare şi efectuare a rezervărilor; 
- realizarea unei hărţi interactive pe site-ul dedicat turismului din Regiunea SV Oltenia; 
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- realizarea unui calendar interactiv de evenimente, în corelare cu A.1.8; 
- crearea unei interfețe de tip „plan your stay” (”planifică-ți sejurul”) în cadrul portalului.  
 
A.1.4. Sprijin pentru extinderea conexiunilor pentru zboruri internaţionale 
 
Dezvoltarea mijloacelor de transport aeriene din ultimii ani, împreună cu amploarea 
impresionantă a fenomenului de dezvoltare a companiilor low-cost, au definit caracteristicile 
principale ale pieței turismului și ale strategiilor regionale de turism. Zborul a devenit mai 
simplu și mai ieftin și, împreună cu acesta, s-a dezvoltat rapid un nou tip de turist, gata să 
exploreze destinații noi prin deplasări pe termen mediu, doar ca o consecință a existenței unei 
legături aeriene low-cost între locul de origine al turistului și destinația de vacanță aleasă.  
Regiunea Sud-Vest Oltenia deține caracteristicile necesare pentru atragerea acestui tip de 
turism: punctele sale de atracție sunt variate, interesante și, la nivel internațional, regiunea se 
poate încă baza pe un șarm exotic deținut de zonele est europene în viziunea turistului 
occidental. Pentru a putea exploata această șansă, împreună cu o activitate de promovare bine 
organizată la nivel regional și un portal web stabil și actualizat, este important să fie încurajată 
o politică de dezvoltare a legăturilor aeriene ale celui mai important aeroport din regiune: 
Aeroportul Internațional din Craiova. 
  
Linii prioritare de intervenţie: 

- îmbunătățirea infrastructurii tehnice a aeroportului, astfel încât să fie susținut un număr 
mai mare și mai regulat de zboruri de legătură la nivel internațional;  

- aprobarea și punerea în aplicare a unei scheme de ajutor de stat (sprijinită prin FEDR) 
pentru a atrage mai multe companii aeriene low-cost în Craiova și pentru a intensifica 
numărul de zboruri de legătură cu țările europene ce dețin cea mai mare cerere pentru 
turismul ce poate fi practicat în regiune (Marea Britanie, Italia, Germania, state din 
Europa de Nord, etc.) . 

 
A.1.5. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport la nivel regional 
 
Propunerea ca Regiunea Sud-Vest Oltenia să fie abordată în sensul unui pachet de diferite 
activități, care să poată fi „vândut” ca soluție personalizată în funcție de interesul turistului, 
trebuie obligatoriu corelată cu o îmbunătățire radicală a infrastructurii regionale de transport. 
Turiștilor trebuie să li se poată oferi posibilitatea de a călători cu ușurință dintr-o parte a 
regiunii în alta și de a combina activitățile de agrement și admirare a peisajelor naturale cu un 
timp minim de transport între două puncte de atracție. 
 
 Linii prioritare de intervenţie: 
- dezvoltarea sistemului de transport regional, inclusiv a reţelei de drumuri şi căi ferate, dar şi a 
infrastructurii locale cu prioritate a celei în conexiune cu destinaţiile turistice; 
- dezvoltarea infrastructurii turistice la Dunare şi în judeţele dunărene în general. 
 
A.1.6. Crearea de circuite turistice tematice la nivel regional 
 
Analiza elaborată în primele două secțiuni ale studiului a demonstrat că Regiunea Sud-Vest 
Oltenia are un potențial turistic ridicat în anumite zone de interes, aflate pe teritoriul mai 
multor județe. Concomitent cu îmbunătățirea și dezvoltarea potențialului acestor zone – prin 
acțiunile Priorităților 2-8 – este important ca acestea să fie conectate prin circuite turistice 
regionale, specifice unui areal de interes, care să fie capabile să ofere turistului: o imagine de 
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ansamblu completă cu privire la aspectele existente în regiune și care pot satisface interesul 
specific al turistului; informații cuprinzătoare care să poată fi utilizate pentru explorarea tuturor 
atracțiilor regiunii; posibilitatea valorificării integrate și convenabile a tuturor atracțiilor. 
Ariile și punctele de interes cu cel mai mare potențial în vederea creării de circuite turistice 
sunt:  

- turismul balnear; 
- turismul cultural și monahal; 
- produsele locale și de artizanat; 
- peisajele naturale; 
- turismul sportiv/activ. 
 

 
Linii prioritare de intervenţie: 
- turismul cultural şi religios ar putea fi dezvoltat prin integrarea resurselor din judeţe în 
circuitul turistic regional care promovează tradiţia culturală şi etnografică tipică din regiunea 
istorică a Olteniei; 
- iniţierea unor programe turistice tematice culturale, religioase (pelerinaje ale creştinilor la  
mănăstiri - Cozia,  Tismana,  Horezu, Bistriţa, Arnota etc., pelerinaje  ale  adepţilor altor  religii  
etc.), istorice (legate  de  voievozi etc., de daco-romanitate, altele), pe lângă dezvoltarea 
structurilor turistice adecvate în localităţile vizitabile; 
- integrarea in circuitele turistice a evenimentelor de tipul serbărilor populare: Sărbǎtoarea 
bujorului (Pleniţa), Sǎrbǎtoarea salcâmului (Bǎileşti), Sǎrbǎtoarea berii, Târgul meşterilor olari, 
Ziua recoltei (Craiova), precum şi festivaluri de interes zonal cum sunt: Festivalul „Corabia de 
aur” (Corabia), Festivalul „Maria Lǎtǎreţu” (Târgu Jiu), Festivalul de muzicǎ folk (Calafat); 
- realizarea de materiale de promovare a obiectivelor/circuitelor turistice (broşuri, ghiduri 
turistice, pliante, CD-uri şi DVD-uri turistice de prezentare, bannere, hărţi turistice, cataloage, 
postere şi foi volante, fotografii, albume, fotoreportaje, diapozitive, casete, filme cu specific de 
turism, obiecte de protocol, a unei reviste regionale de turism etc.) şi sprijinirea derulării de 
acţiuni şi campanii de promovare, expedierea materialelor promoţionale şi de protocol în ţară 
şi în străinatate etc.; 
- dezvoltarea de carduri turistice care să permita vizitarea atracţiilor turistice aferente 
circuitelor la preţuri promoţionale; 
- stimularea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) prin promovarea utilizării TIC în 
producţia şi marketingul unor pachete turistice integrate, adoptarea sistemelor globale de 
distributie (GDS); 
- promovarea conştientizării turismului de-a lungul fluviului Dunărea conform recomandărilor 
Comisiei Dunărene de Turism, pe linia strategiei UE pentru regiunea Dunării; 
- promovarea unui circuit dedicat vieții și operelor lui Constantin Brâncuși, prin realizarea unei 
legături între celebrul ansamblu expoziţional de la Târgu Jiu şi a casei memoriale „Constantin 
Brâncuşi” de la Hobiţa cu alte locuri din regiune aflate în conexiune cu marele artist.  
 
A.1.7. Crearea de circuite turistice inter-tematice la nivel regional 
 

Circuitele turistice tematice pot avea un impact pozitiv fundamental asupra valorificării 
punctelor de atracție de la nivelul regiunii prin prisma atragerii turiștilor de la nivel național și 
internațional. Cu toate acestea, mai ales în vederea asigurării unei competitivități mai ridicate a 
regiunii în contextul pieței turistice internaționale, precum și pentru asigurarea armoniei cu 
acțiunile sistemice prevăzute în cadrul acestei priorități, este necesar următorul pas: crearea 
unui circuit care să permită turistului să exploreze și să aibă acces spre puncte de atracție din 
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regiune indiferent de oferta aleasă și de beneficiile incluse în aceasta. Turistul contemporan 
este o persoană din ce în ce mai polivalentă, din ce în ce mai puțin interesată în mod exclusiv 
doar de anumite aspecte ale regiunii, din ce în ce mai mult orientată în a explora și 
experimenta tot ceea ce poate oferi zona vizitată, indiferent de specificul acesteia. Turiștii care 
vor vizita Oltenia pentru atracțiile culturale nu le vor ignora pe cele naturale, cei care vor opta 
pentru practicarea unui turism activ, nu vor refuza să dedice o parte din timp vizitării 
mănăstirilor; cei care vor veni pentru complexele spa și apele termale, se vor bucura și de 
timpul petrecut în centrele urbane, pentru a vizita diverse obiective și pentru cumpărături. 

Circuitele inter-tematice au scopul de a oferi potențialilor turiști propunerea cea mai 
avatajoasă de petrecere a unui sejur în Oltenia prin conectarea celor mai importante puncte de 
atracție ale regiunii dintr-o perspectivă teritorială, într-o abordare mai mult decât tematică, și 
prin oferirea unor servicii precum sistemele integrate de rezervări, un ghid turistic ce 
abordează viziunea integrată a regiunii, reduceri și servicii conexe.  

Ca și exemplu: Parcul Naţional Buila Vânturariţa, împreună cu zona istorică Oltenia de 
sub munte, pot forma o destinaţie ecoturistică recunoscută atât la nivel naţional, cât şi 
internaţional (un atu important în acest sens îl constituie existenţa în zona limitrofă a Mănăstirii 
Hurezi – monument UNESCO). Dezvoltarea infrastructurii de vizitare şi informare, încheierea de 
parteneriate între administraţia parcului, tur-operatori, întreprinzători locali din turism cu 
scopul oferirii unor produse turistice integrate, înfiinţarea unui serviciu local de ghizi, 
organizarea şi introducerea în circuitul turistic a unor evenimente locale sunt doar câteva din 
direcţiile de acţiune în acest sens. 

În plus, pentru parcurile în care ecoturismul joacă un rol secundar, acesta poate veni în 
completarea formelor consacrate de turism (turism montan, turism balnear). În acest sens, se 
pune problema oferirii unor noi posibilităţi de petrecere a timpului liber pentru categorii largi 
de turişti, crescând astfel gradul de valorificare a infrastructurii turistice şi oferirea unei 
alternative viabile de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale. 

 
Linii prioritare de intervenţie: 

- elaborarea unui studiu prin care să fie identificate cele mai bune 2 sau 3 circuite 
inter-tematice la nivel regional și instrumente adecvate pentru implementarea 
acestora pe piața turistică (carduri unice de acces către diverse obiective turistice 
de pe teritoriul regiunii, bilete comune pentru vizitarea diverselor obiective 
turistice de pe teritoriul regiunii, etc.);  

- implementarea instrumentelor integrate identificate.  
 
A.1.8. Crearea şi actualizarea unui calendar comun de evenimente la nivel regional 
 
Exemplele de bună practică de la nivel european arată cum fluxurile turistice pot fi atrase nu 
numai prin caracteristicile structurale ale unei locații (în special patrimoniul natural și cultural), 
dar și prin evenimente organizate în zona respectivă. 
Grație disponibilității în timp real a informațiilor (prin intermediul internetului) și a simplificării 
transportului (prin varietatea ofertelor de zboruri low cost), Europa este în prezent o piață 
unică de evenimente. Prezenta strategie a fost elaborată în deplina conștientizare a acestui 
aspect; astfel, în cadrul fiecărei priorități, o acțiune specifică este dedicată îmbunătățirii 
calendarului de evenimente și creării altora noi. 
Sub incidența priorității curente, atenția este focalizată pe nevoia strategică de a crea o 
conexiune între evenimente în cadrul unui singur calendar regional, care să poată fi promovat 
ca o structură singulară, furnizând turistului un răspuns rapid la o întrebare cheie: ce este 
special în această săptămână/lună în Oltenia? Scopul este acela de cumula gradul de 
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atractivitate al regiunii conferit de caracteristicile sale structurale ce sunt promovate și 
prezentate turiștilor mai intens prin implementarea acțiunilor prezentate anterior, cu o imagine 
de ansamblu completă și actualizată asupra evenimentelor din regiune ce pot completa un 
sejur turistic, toate acestea fiind transpuse în cadrul portalului web antemenționat în acțiunea 
A.2.  
 
 Linii prioritare de intervenţie: 

- Crearea unei rețele a tuturor evenimentelor și a unui calendar unic de evenimente 
al Regiunii; 

- Implementarea unui serviciu de actualizare permanentă și de promovare a 
calendarului inclus în portalul turistic.  

 
A.1.9. Crearea unei reţele de puncte de informare turistică 
 
Pe lângă activitățile desfășurate în scopul atragerii turiștilor, există o accentuată nevoie de 
servicii care să vină în sprijinul și informarea turiștilor deja prezenți în Regiune. Toate centrele 
urbane ar trebui să aibă cel puțin o locație de unde turiștii să poată obține sugestii și informații 
cu privire la obiectivele și activitățile turistice ce pot fi explorate și experimentate, nu numai la 
nivelul orașului respectiv, ci în întreaga regiune. Birourile de informare turistică sunt esențiale 
mai ales în principalele centre urbane unde pot fi abordate persoanele ce călătoresc în scopuri 
de afaceri, oferindu-le acestora posibilitatea de a se transforma pentru câteva ore/zile, în turiști 
autentici.  
Birourile de informare turistică trebuie incluse într-o rețea, acest lucru însemnând:  

- Un logo și un design comun; 
- Un sistem de training și informare comun pentru personalul angajat;  
- Informații comune oferite turiștilor, care trebuie să ia în considerare în primul 

rând nivelul regional și abia în subsidiar pe cel local.  
 

 Linii prioritare de intervenţie: 
- stabilirea unor caracteristici comune ale rețelei (design, logo, standardele serviciilor oferite, 
proceduri etc.);  
- sprijinirea dezvoltarii unei reţele de centre/birouri de informare şi promovare turistică cu 
filiale în orașele mari, în toate reşedintele de judeţ şi în localităţile cu potenţial turistic, crearea 
unor puncte de informare turistică, inclusiv electronice, în zone de maxim tranzit, având în 
vedere numărul mic al acestora în raport cu alte regiuni (înfiinţarea centrelor de informare se 
poate realiza prin depunerea de proiecte de către primăriile şi ONG-urile interesate). 
 
A.1.10. Crearea unei structuri de coordonare participativă în domeniul turismului la nivel 
regional 
 
Dezvoltarea turismului în Oltenia depinde în mod fundamental de succesul implementării 
acțiunilor sistemice prezentate în cadrul priorității curente, acțiunile A.1.1.- A.1.9.  
Cu toate acestea, implementarea acestui tip de acțiuni este extrem de dificilă în prezent 
datorită absenței unei structuri care, acționând în conformitate cu cadrul legal național și fiind 
reprezentativă pentru sectorul turistic din regiune, să poată prelua responsabilitatea executării 
acestor activități. Orice acțiune are nevoie de un coordonator; astfel că, dacă acțiunile acestei 
priorități sunt esențiale, identificarea/crearea unei astfel de structuri este în egală măsură 
importantă. 
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Indiferent dacă este publică sau privată, aceastei structuri ar trebui să îi fie  atribuită, cu 
acordul tuturor actorilor relevanți pentru dezvoltarea turismului în Regiune, coordonarea și 
aplicarea măsurilor exprimate în cadrul acestei priorități. Responsabilizarea unei astfel de 
entități este cheia și, totodată, un aspect preliminar ce poate determina eficacitatea sa. În acest 
scop, considerăm importanta începerea imediată a negocierii între actorii relevanți pentru 
funcționarea sectorului turistic din regiune în vederea identificării celei mai bune soluții 
administrative.  
Așa cum arată practicile europene, acest proces și rezultatul său, din punct de vedere al 
investițiilor și activităților desfășurate, sunt eligibile pentru finanțare din FEDR.  
 
Linii prioritare de intervenţie: 

- Începerea unei negocieri regionale în vederea identificării celei mai bune soluții 
administrative pentru coordonarea inițiativelor la nivel regional;  

- Sprijinirea inițiativelor orientate spre infrastructură, personal și demararea 
activităților pentru structura astfel identificată/creată, în vederea asigurării 
sustenabilității sale în cadrul sectorului turistic. 

 
 
P2. Îmbunătăţirea accesibilităţii şi valorificării patrimoniului cultural al regiunii 
 
Atât analiza potențialului turistic regional, cât și consultările cu actorii locali, prin intermediul 
grupurilor de lucru, au arătat că patrimoniul cultural trebuie considerat ca fiind caracteristica 
turistică de top a regiunii. 
Mănăstirile, architectura din mediul urban și rural, siturile arheologice sunt, fără îndoială, un 
punct principal de interes pentru orice turist care vizitează Oltenia și, în mod special, un motiv 
pentru acesta să vină și să petreacă timp în regiune. 
Un astfel de patrimoniu are nevoie de protecție, acest aspect constituind un element adițional 
valorificării turistice a patrimoniului regiunii prin restaurarea pieselor aflate în condiții 
inadecvate pentru a fi integrate în circuitul turistic, precum și măsurilor de îmbunătățire a 
accesului turistic prin intermediul infrastructurii fizice și măsurilor adecvate de promovare. 
Prioritatea discutată în continuare se adresează tuturor tipurilor de intervenție care sunt legate 
de patrimoniul cultural al regiunii și valorificarea sa turistică. 
 
A.2.1. Restaurarea şi valorificarea turistică a patrimoniului arhitectural şi cultural în vederea 
creşterii accesului publicului şi a numărului vizitatorilor 
 
Această acțiune vizează extinderea numărului de situri culturale și arhitecturale care ar putea fi 
incluse în agenda unui turist ce vizitează Oltenia, prin restaurarea siturilor și clădirilor relevante 
în acest sens, îmbunătățirea infrastructurii muzeelor și valorificarea siturilor arheologice. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
 
- restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural naţional cu potenţial turistic 
important (restaurarea clădirilor cu elemente arhitectonice tradiţionale, a monumentelor, 
ansamblurilor şi siturilor istorice, centre culturale, muzee, etc.) în vederea introducerii acestora 
în circuite turistice; 
- investiții pentru protecția și valorificarea turistică a siturilor arheologice; 
- realizarea de planuri integrate de protejare a patrimoniului cultural; 
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- responsabilizarea unor paliere sociale diverse (naţional/regional/local) în conştientizarea 
rolului patrimoniului cultural imobil în păstrarea identităţii culturale naţionale şi locale;  
- cooperarea cu parteneri internaţionali în programe şi proiecte comune de protejare a 
patrimoniului cultural imobil; 
- sprijinirea înființării de noi muzee de artă, cu prioritate pentru structurile de importanță 
regională, dedicate celor mai importante aspecte culturale de interes din zonă (ex. 
muzeul/centrul expozițional Brâncuși); 
- sprijinirea înființării galeriilor publice sau muzeelor de artă modernă/contemporană. 
 
A.2.2. Creşterea accesului, prin investiţii publice, la obiectivele de patrimoniu cultural şi 
arhitectural 
 
Această acțiune vizează îmbunătățirea accesibilității turiștilor la atracțiile culturale ale regiunii, 
prin îmbunătățirea sistemului de infrastructură a transportului local, crearea unor structuri de 
parcare și de servicii aflate în conexiune cu obiective culturale specifice / zone de interes. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
 
- amenajarea accesului la obiectivele turistice, a zonei amplasate în apropierea acestora şi a 
incintelor, prin renovarea drumurilor existente și îmbunătățirea siguranței acestora; 
- realizarea de spaţii de popas şi campare, parcare pentru vizitatorii care doresc vizitarea 
obiectivelor aflate în patrimoniul regiunii; 
- crearea unei infrastructuri publice de mici dimensiuni, cum ar fi toalete, grădini publice, zone 
de petrecere a timpului liber pentru copii, toate acestea localizate în apropiere de atracții 
culturale; 
- modernizarea drumurilor comunale care fac legătura dintre ansamblurile monahale, satele 
etnografice, pentru a se putea realiza circuite turistice; 
- investiții pentru iluminatul nocturn al pieselor integrate în patrimoniul arhitectural. 
 
A.2.3. Sprijin pentru iniţiativele de valorificare a specificului etnografic şi etnic 
 
Cultura în regiunea Olteniei nu este reprezentată numai de arhitectură. Analiza efectuată în 
cadrul secțiunilor anterioare a pus în evidență atractivitatea regiunii ca fiind cu atât mai mare și 
datorită costumelor tradiționale ale localnicilor, inclusiv folclorului regiunii, produselor 
alimentare tradiționale, meșteșugurilor, muzicii și modului tradițional de viață în general 
(patrimoniul imaterial). 
Această acțiune este dedicată potențialul etnic și etnografic al regiunii, respectiv protecția și 
promovarea acestuia. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
 
- stabilirea, printr-un studiu cuprinzător, a elementelor de patrimoniu imaterial reprezentative 
pentru regiunea SV Oltenia, inclusiv pentru minorităţi; 
- stabilirea elementelor de patrimoniu material specifice pentru cultura românească şi locală, 
având în vedere valoarea etno-culturală de unică specificitate, ca rod al istoriei locurilor şi al 
adaptării la mediul natural de câmpie din vecinătatea Dunării; 
- introducerea în circuitul turistic a tradiţiilor spirituale şi a obiectivelor culturale aparţinând 
minorităţilor naţionale, în scopul dezvoltării şi promovării turismului etnic (turism multicultural 
în comunităţi de rromi, sărbători, intâlniri ale acestora); 
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- sprijinirea inițiativelor locale și regionale de organizare a festivalurilor despre tradiția și 
meșteșugurile locale; 
- sprijinirea creării de inițiative pentru valorificarea diversităților etnice dintr-o perspectivă 
turistică; 
- inițiative de sprijin pentru valorificarea meșteșugurilor locale; 
- susținerea inițiativelor pentru studierea, protecția, arhivarea elementelor de patrimoniu etnic 
și etnografic, în cazul în care acestea sunt integrate în cadrul unor măsuri de valorificare 
turistică; 
- inițiativele de sprijin pentru cooperarea între producătorii de produse/alimente tradiționale și 
între acești producători și persoanele implicate în perpetuarea moștenirii culturale materiale. 
 
 
A.2.4. Sprijin pentru iniţiativele de integrare a ofertei culturale şi de organizare de circuite 
 
În ciuda importanței lor individuale neîndoielnice, numai printr-o abordare integrată a 
acestora, atracțiile culturale ale regiunii pot atrage turiști de la nivel național și internațional 
pentru petrecerea unor perioade de ședere pe termen mediu în regiune. 
Prin această acțiune, strategia vizează multiplicarea potențialului de atractivitate a regiunii prin 
crearea de circuite integrate și alte inițiative pentru oferta turistică culturală. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
 
- crearea de circuite regionale care să includă patrimoniul cultural, situri arheologice, locuri de 
interes din punct de vedere etnic și etnografic și evenimente; în sensul prezentei strategii un 
circuit este considerat ca fiind o inițiativă comună, în care sunt implicați cel puțin 3 subiecți 
responsabili de gestionarea de situri/atracții turistice, pentru a avea o abordare comună pentru 
cel puțin unul dintre următoarele aspecte: promovarea turistică pe un singur site web dedicat, 
adoptarea unui program integrat de deschidere către public a obiectivelor turistice, ghiduri 
comune imprimate, sistem comun de taxare a turiștilor, indicatoare turistice comune; 
- alte inițiative de integrare, cu condiția ca acestea să implice o valoare adăugată substanțială în 
potențialul de promovare/valorificare a cel puțin 3 atracții turistice și care să fie puse în 
aplicare de către sau în parteneriat cu organismul responsabil pentru gestionarea atracțiilor 
turistice în sine. 
 
A.2.5. Crearea şi actualizarea unui calendar de evenimente culturale, în strânsă corelare cu 
patrimoniul cultural 
 
Dincolo de patrimoniul material și imaterial, fluxurile turistice pot fi atrase de promovarea și 
îmbunătățirea evenimentelor culturale existente și de crearea unor calendare de evenimente 
noi, importante și de calitate, cum ar fi expoziții, concerte, festivaluri de teatru și muzică, 
cinema, etc. 
Acolo unde este relevant, ar trebui acordată prioritate inițiativelor care sunt în concordanță cu 
contextul cultural al zonelor specifice. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
 
- sprijinirea organizării de expoziţii muzeale etnografice şi manifestări culturale, festivaluri;  
- completarea unui calendar al evenimentelor culturale din regiune (expoziţii, festivaluri, 
sărbători, omagieri); 
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- valorificarea evenimentelor culturale din zonă: Festivalul Naţional Coral Gheorghe Cucu; 
“Zilele poeziei” in Olt Festival-Competition (Ion Minulescu – Slatina, Drăgăneşti-Olt, Virgil 
Carianopol – Caracal, Virgil Mazillescu – Corabia); Festivalul Național ‘Corabia de Aur’; 
Concursul Naţional de Muzică Pop „Radu Şerban”; “Oltenii & .... Restu Lumii” – Festival 
Naţional de Umor; Festivalul Naţional Eugen Ionescu; Competiţia Naţională de Artă Fotografică 
Eva; "Căluşul" românesc – Festivalul de folclor de Rusalii; "Sărbătoarea pâinii" – eveniment 
etnofolcloric ce marchează sfârşitul recoltei; De la Drăgăneşti la vale – festival concurs de doine 
şi balade; Sărbătoarea “Iilor" – sărbătorirea costumului naţional din zona Romanaţi; "Cântecele 
Dunării" – festival inter-judeţean; "Căluşul" Festival pentru copii; în judeţul Mehedinţi: 
Festivalul Internaţional de Poezie Mihai Eminescu; Festivalul – concurs interjudeţean de muzică 
„Iulian Andreescu”; Festivalul Naţional de Literatură “Sensul iubirii”; Festivalul Etnic “Fereastră 
spre noi”; Târgul Naţional de carte, cu o serie de manifestari importante, “Munte, munte, brad 
frumos” – Festivalul de folclor pastoral, Baia de Aramă; “Oale şi sarmale“ – festivalul de olărit; 
Festivalul judeţean de folclor al satelor dunărene; Sărbătoarea peşterii Topolniţa – Festival 
tradiţional; “Cântecele românilor de pretutindeni” – concurs al tinerilor interpreţi de folclor; 
Festivalul – concurs de muzică tradiţională "Constantin Gherghina"; Festivalul inter – etnic de 
cântece şi dansuri tradiţionale "Otto Alscher" ; Festivalul de folclor Plaiul Cloşani; Festivalul 
Liliacului de la Ponoare, Sărbătoarea liliacului de la Nadanova; Festivalul ,,Plaiul Cloşani” – Bala; 
Festivalul Naţional de Folclor şi Meşteşuguri Populare ,,Pe fir de baladă” – Titerleşti; 
"Primavara-n floare dorul" - Festival de folclor al ansamblului Danubius - Centrul Cultural 
Mehedinţi. 
- Crearea a unul sau două calendare principale de evenimente, relevante la nivel european, în 
cele mai importante zone urbane (ex. festivaluri de muzică, teatru/festivaluri de cinema/ 
concursuri); 
 
A.2.6. Promovarea turistică integrată (numai pentru circuite sau grupuri minime de atracţii) 
 
Promovarea turistică a regiunii Oltenia ca destinație turistică este acoperită de acțiunile 
integrate în  Prioritatea 1. Această acțiune se adresează inițiativelor de promovare turistică a 
atracțiilor culturale ale regiunii, prin crearea de branduri, site-uri web specifice, campanii 
publicitare, etc. 
În scopul de a garanta eficiența acțiunilor, proiectele vor fi sprijinite numai dacă vor îndeplini 
următoarele 2 condiții: 
- Integrarea deplină cu strategia regională marketing și adoptarea brand-ului și logo-urilor 
regionale prevăzute în cadrul acesteia; 
- Proiectele sunt implementate la nivel de circuit sau cu un număr minim de atracții integrate la 
nivelul acestora, aspecte care vor fi specificate în cadrul ghidurilor de finanțare specifice. 
Inițiativele individuale de promovare turistică nu vor fi acceptate. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
  
-Sprijin pentru crearea de site-uri pentru promovarea circuitelor sau grupurilor de atracții 
turistice; 
- Campanii de publicitate pentru circuite sau grupuri de atracții turistice; 
- Studii de marketing și strategii de marketing pentru destinațiile turistice locale; 
- Participarea la târguri naționale și internaționale și crearea de standuri provizorii 
promoționale în punctele de tranzit strategice. 
 
A.2.7. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu 
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Turismul este unul dintre sectoarele economiei dintr-o regiune care este condiționat în mod 
special, în dezvoltarea sa, de către factorul uman. 
Persoanele care lucrează în domeniul turismului, suplimentar cunoștințelor tehnice care sunt 
necesare în mod normal în orice domeniu de activitate, au nevoie de o pregătire în domenii 
cum ar fi limbi străine, marketing, comportamentul față de clienți, comunicare interpersonală și 
așa mai departe. 
Această acțiune se adresează resurselor umane necesare pentru operatorii implicați în turismul 
cultural. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
 
- formarea profesională aprofundată a personalului prestatorilor de servicii turistice şi a tour-
operatorilor pentru turismul cultural în domenii variate; 
- creşterea nivelului de pregătire al ghizilor implicaţi în turismul cultural, precum și creșterea 
numărului de ghizi turistici în acest sens; 
- perfecţionarea profesională a ghizilor din muzee, colecţii şi case memoriale care să poată oferi 
şi date despre caracteristicile mediului natural şi antropic al localităţii pe teritoriul căreia se află 
un bun cultural, natural, sau cu valenţă turistică; 
- sprijin pentru crearea de parteneriate între universități locale și circuitele de atracții culturale. 
 
 
P3. Dezvoltarea potenţialului turistic în mediul rural 
 

Structura reţelei de localităţi rurale se caracterizează în ansamblu printr-un amplu 
proces de transformare calitativă, păstrându-se însă specificul tradiţional odată cu 
diversificarea funcţiilor economice, realizarea unui volum însemnat de investiţii în vederea 
valorificării potenţialului turistic şi al specificului zonei, precum şi în creşterea nivelului de trai şi 
a infrastructurii generale. 

Zonele rurale oferă o veritabilă  şi recunoscută ospitalitate bazată pe mediul nepoluat, 
vinuri si gastronomie de bună calitate, precum și pe renumitele tradiţii folclorice ale Olteniei.  
Desi turismul rural în Oltenia este la începutul său, există în regiune case si pensiuni care s-au 
adaptat cerinţelor specifice acestui tip de turism. Ţinând cont de nivelul în general scăzut al 
infrastructurii de bază din mediul rural, această formă de turism întîmpină unele dificultăți în 
ceea ce privește competitivitatea la nivel internațional.  

Din aceste motive, prioritatea de față face referire la măsurile necesare pentru a ajuta 
Oltenia, astfel încât aceasta să devină o destinație atractivă și cunoscută pentru acest tip de 
turism. 

 
 
A.3.1. Sprijin pentru crearea de structuri de cazare sustenabilă, de mici dimensiuni în zonele 
rurale 
 

Stimularea comunităţilor locale şi încurajarea acestora în direcţia dezvoltării unei oferte 
complete şi complexe de produse turistice reprezintă una dintre principalele cerinţe ale 
turismului actual. 

Pe termen scurt şi mediu se are în vedere stimularea populaţiei şi a micilor afaceri locale 
pentru dezvoltarea unor produse turistice de calitate. Între acestea, o maximă importanţă ar 
trebui acordată obiceiurilor tradiţionale ca formă de conservare şi perpetuare a culturii şi 
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identităţii naţionale. În plus, comunităţile locale şi micii întreprinzători privaţi din cadrul 
acestora ar trebui stimulaţi şi încurajaţi să dezvolte servicii de agrement sau mici structuri de 
cazare. Toate acestea vor contribui la crearea unor produse turistice unice, autentice, atât pe 
plan local, regional, cât și pe plan naţional şi chiar internaţional. 

Revizuirea legislaţiei pentru micii întreprinzători din mediul rural şi oferirea unor 
facilităţi operatorilor turistici care au implementat un model de bune practici în turism sunt alte 
acţiuni prioritare. 

Prin intermediul Asociaţiei Române pentru Turism Ecologic şi a Asociaţiei Române de 
Ecoturism (AER) se poate sprijini intenţia de a deschide pensiuni în zona parcurilor naţionale, 
precum şi de a identifica acele pensiuni care îndeplinesc ctiteriile de clasificare ca eco-pensiuni 
conform standardelor de etichetare a ecoturismului european (EETLS).  

Pentru dezvoltarea ecoturismului în cadrul acestor destinaţii este absolut necesară 
stimularea localnicilor în vederea realizării unor structuri de cazare de mici dimensiuni în 
punctele de concentrare a fluxurilor de turişti, în principal în interiorul localităţilor situate în 
punctele de intrare în parcurile naționale. 

 
Linii prioritare de intervenţie: 
- schemă de ajutor de stat pentru sprijinul investițiilor necesare în vederea dezvoltării unor 
structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare de tipul eco-pensiunii agroturistice. Vor fi 
preferate mai degrabă renovările clădirilor decât construirea altora noi, utilizarea materialelor 
locale, reflectarea tradiţiilor arhitecturale şi posibilitatea folosirii energiei neconvenţionale. În 
general acestea ar trebui să fie realizate din iniţiativă privată - localnicii ar trebui să fie 
încurajaţi şi sprijiniţi să dezvolte astfel de afaceri. Profitând de existenţa instrumentelor de 
finanţare europene se pot introduce şi anumite modele de bune practici în ecoturism (etichetă 
ecologică, certificare ecoturistică). 
 
A.3.2. Sprijin pentru modernizarea şi restructurarea structurilor existente de cazare din zonele 
rurale 
 
În timp ce crearea de noi structuri de sprijin se adresează exclusiv microstructurilor de tip 
agroturism, prezenta acțiune sprijină modernizarea și restructurarea structurilor de cazare deja 
existente. 
Sprijinul va fi condiționat de adoptarea standardelor de eco-compatibilitate și respectarea 
tradițiilor locale utilizând stilurile și materialele alese. 
Creșterea capacității de cazare va fi acceptată numai în circumstanțe limitate și până la un 
anumit nivel cantitativ. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
- schemă de ajutor de stat pentru omologarea pensiunilor şi a fermelor agroturistice existente 
pentru a se cunoaşte calitatea serviciilor turistice oferite; 
- schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor de modernizare și restructurare a 
structurilor de cazare existente în zonele rurale. 

 
A.3.3. Investiţii publice locale pentru infrastructura de transport în zonele rurale 
 
O dezvoltare a turismului rural, în special prin atragerea de turiști din arealul european, are 
nevoie de o rapidă și profundă îmbunătățire a nivelului de dezvoltare pentru infrastructura de 
transport din zonele rurale. 
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Turiștii trebuie să fie capabili să se deplaseze în siguranță în jurul regiunii, explorând zonele 
rurale cele mai autentice, fără a avea griji referitoare la izolarea terestră a acestora. 
Prezenta acțiune își propune să creeze această condiție de bază pentru dezvoltarea turismului 
rural. 
Pe de altă parte, având în vedere folosirea în exces a mijloacelor de transport motorizate pe 
drumurile/lacurile şi canalele din interiorul anumitor arii naturale, fapt ce conduce la 
distrugerea experienţei turistice, se impune luarea anumitor măsuri, în conformitate cu 
zonarea internă şi zonarea turistică a arealului. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
- ameliorarea şi modernizarea drumurilor judeteane și comunale; 
- realizarea unor regulamente de transport la nivel de destinaţie şi introducerea acestor 
regulamente în planurile de management ale parcurilor. Acestea vor prevedea: specificarea 
tipului de vehicule/ambarcaţiuni permise, a limitei de viteză, a organismelor de control şi a 
sancţiunilor aplicate; 
- oferirea de soluţii alternative de trasee off-road;  
- oferirea unor variante de transport în comun la nivelul destinaţiei; 
- informarea şi încurajarea folosirii mijloacelor de transport în comun.  
 
A.3.4. Investiţii publice locale pentru infrastructura de management al apei în zonele rurale 
 
Pentru a permite răspândirea și dezvoltarea structurilor de cazare agroturistice în regiune, 
investițiile publice pentru furnizarea unei infrastructuri utilitare complete în ceea ce privește 
apa curentă și sistemul de canalizare ar trebui să continue și să fie intensificate. 
Fără o astfel de intervenție, posibilitatea de a extinde potențialul turistic al zonelor rurale din 
regiunea noastră este practic redusă la zero. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 

- sprijin pentru dezvoltarea unui sistem public de furnizare a apei potabile în zonele 
rurale; 

- schemă de ajutor de stat pentru crearea de sisteme private de furnizare a apei potabile 
în mediul rural pentru utilizarea turistică; 

- crearea și optimizarea  sistemului de colectare-epurare a apelor uzate menajere în 
zonele rurale. 

 
A.3.5. Investiţii publice locale pentru infrastructura de management al deşeurilor în zonele 
rurale 
 
Precum acțiunea anterioară, sprijinul pentru crearea unui sistem eficient de colectare și 
reciclare a deșeurilor este considerată o pre-condiție pentru dezvoltarea turismului rural în 
regiunea noastră. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
- sprijin acordat investițiilor publice pentru crearea unor sisteme de colectare și reciclare a 
deșeurilor din zonele care nu sunt încă acoperite de un astfel de serviciu; 
- creearea  unor structuri de gestionare a zonelor care includ arii protejate şi habitate naturale, 
care, în corelare cu nevoile de protecţia mediului, ar putea sta la baza dezvoltării turismului 
ecologic de nişă; 
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- realizarea unui ghid de bune practici în privinţa infrastructurii turistice, având în vedere un 
impact minim al designului, managementul deşeurilor şi  conservarea energiei. Se va 
recomanda folosirea materialelor tradiţionale şi ecologice (în special lemnul) şi vor fi subliniate 
beneficiile aduse de folosirea noilor tehnologii (becuri economice, colectare selectivă a 
deşeurilor, senzori de mişcare, duşuri cu presiune etc.), care permit importante economii de 
resurse naturale şi monetare; 
- implementarea unei tehnici de management al vizitatorilor şi introducerea acesteia în 
planurile de management al destinațiilor; una dintre cele mai eficiente metode folosite în 
procesul de planificare a vizitării în cadrul acestor areale este zonarea turistică, care permite 
celor responsabili cu administrarea teritoriului să atragă turiştii spre arealele de interes, să 
controleze activităţile în aceste areale şi să devieze vizitatorii din arealele sensibile. 
 
A.3.6. Investiţii pentru creşterea şi valorificarea gradului de atractivitate pentru puncte de 
interes locale (stână, atelier de olărit etc.) 
 

Piaţa artelor şi meşteşugurilor este relativ bine dezvoltată în regiune, unde sunt 
comercializate cele mai multe dintre obiectele de artă tradiţională și produse de artizanat. 
Unele meşteşuguri tradiţionale şi arte sunt mai bine reprezentate în teritoriu şi anume: pictura 
naivă, cojocăritul, cusutul, ţesutul, ceramica, instrumentele muzicale, sculptura în lemn şi os, 
măştile populare, sticlăria, dogăria, prelucrarea lemnului, prelucrarea fierului, potcovitul, 
cioplirea pietrei, pictura populară pe lemn și sticlă, fabricarea bijuteriilor. Comerţul cu obiecte 
de artizanat nu este atât de bine dezvoltat în toate judeţele, cele mai multe produse fiind găsite 
în unele oraşe sau staţiuni turistice.  

 
Linii prioritare de intervenţie: 
- realizarea  de  proiecte  privind  punerea  în  valoare  a  creaţiei artizanale  şi  artei olăritului 
şi prelucrării lemnului; 
- studiu pentru identificarea satelor cu producţie mare de artizanat pentru a asigura asistenţă 
pentru dezvoltarea meşteşugurilor, selecţionarea meşterilor populari, identificarea pieţei de 
export şi sprijin pentru crearea, promovarea şi comercializarea artizanatului tradiţional;  
- sprijin acordat valorificării de produse naturale, ecologice (castane, nuci, fructe de pădure, 
ciuperci);  
- sprijin acordat pentru crearea de centre de producţie, expunere şi comercializare a 
produselor artizanale, ceramică, sticlărie, etc.; 
- înfiinţarea şi sprijinirea unor grupuri de mici producători locali; 
- promovarea unor centre de creaţie populară recunoscute la nivel naţional;  
- dezvoltarea ofertei de produse ecoturistice realizate de comunităţile locale prin sprijinul 
acordat pentru menţinerea şi perpetuarea obiceiurilor tradiţionale specifice destinaţiilor cu 
potenţial ecoturistic;  
- susţinerea înfiinţării unor spaţii destinate valorificării produselor de artizanat şi a altor 
produse specifice realizate în cadrul comunităţii locale; 
- sprijin pentru investițiile proprietarilor care aleg să își restructureze/construiască o clădire 
stilul standard oltenesc arhitectural. 
 
 
A.3.7. Crearea de drumuri tematice la nivel local 
 
Potențialul ca zonele rurale din regiune să fie apreciate pentru specificul și produsele lor este 
într-adevăr foarte mare. Există deja fundamentul necesar pentru identificarea acestui specific 
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în produsele regionale/locale adresate turiștilor și integrate în trasee tematice (de exemplu, 
Drumul vinurilor, Drumul țuicii, Drumul Brânzei, Drumul olarilor, etc. prin care sunt vizitate 
gospodării care mai practică producerea în mod tradiţional a unor asemenea produse). 
Pentru a evita o proliferare dezorganizată a acestui fenomen, este necesară elaborarea unui 
studiu specific privind posibilitățile efective ale regiunii din acest punct de vedere, în scopul de 
a evalua cele 4 sau 5 situații existente, pentru care crearea unui traseu tematic este 
recomandabilă, și prin intermediul căruia să se verifice durabilitatea unei astfel de soluții. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 

- elaborarea unui studiu pentru evaluarea potențialului și identificarea celor 4 sau 5 
circuite pretabile ce pot fi create; 

- sprijin pentru crearea traseelor tematice și pentru investițiile conexe acestora (ghiduri, 
indicatoare de circulație, indicatoare pentru magazine/ferme, etc.). 

 
A.3.8. Sprijin pentru iniţiativele de organizare de circuite în mediul rural 
 
Prin această acțiune, strategia vizează multiplicarea potențialului de atractivitate al regiunii prin 
crearea de circuite și alte inițiative integrate ce vizează turismul rural, inițiative care pot 
interrelaționa în cadrul unei oferte turistice integrate structurile agroturistice de cazare, 
atelierele de meșteșuguri tradiționale, producătorii tradiționali și atracțiile culturale sau 
etnografice situate în zonele respective. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
- crearea unor circuite regionale ale turismului rural; în sensul prezentei strategii, un circuit este 
considerat ca fiind o inițiativă comună, în care sunt implicați cel puțin 3 subiecți responsabili de 
gestionarea de situri/atracțiilor turistice, pentru a avea o abordare comună pentru cel puțin 
unul dintre următoarele aspecte: promovarea turistică pe un singur site web dedicat, 
adoptarea unui program integrat de deschidere către public a obiectivelor turistice, ghiduri 
comune imprimate, sistem comun de taxare a turiștilor, indicatoare turistice comune; 
- alte inițiative de integrare, cu condiția ca acestea să implice o valoare adăugată substanțială în 
potențialul de promovare/valorificare a cel puțin 3 atracții turistice și care să fie puse în 
aplicare de către sau în parteneriat cu organismul responsabil pentru gestionarea atracțiilor 
turistice în sine; 
- stimularea extinderii reţelei de tur-operatori naţionali care distribuie produse ecoturistice si 
de turism rural. Se pot iniţia activităţi de conştientizare a tur-operatorilor naţionali privind 
avantajele distribuţiei produsului ecoturistic prin organizarea de workshop-uri şi vizite de 
studiu;  realizarea de parteneriate cu tur-operatori străini specializaţi pe turism de nişă, 
agroturism si ecoturism; realizarea de parteneriate cu organizaţii de promovare a ecoturismului 
și turismului rural din străinătate; dezvoltarea sistemelor de rezervare on-line proprii sau prin 
integrarea în cadrul unuia dintre sistemele majore de distribuţie on-line.  
 
 
 
 
A.3.9. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu 
 
Așa cum a fost menționat anterior și la nivelul Priorității 2, turismul este puternic influențat de 
factorul uman. Persoanele care lucrează în domeniul turismului, în mod suplimentar 
cunoștințelor tehnice care sunt necesare în mod normal în orice domeniu de activitate, au 
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nevoie de o pregătire în domenii cum ar fi limbi străine, marketing, comportamentul față de 
clienți, comunicare interpersonală etc. Dezvoltarea turismului rural necesită în primul rând 
conștientizarea potențialului teritoriului din punct de vedere turistic. 
Ulterior, resursele umane locale trebuie să beneficieze de o formare profesională 
corespunzătoare pentru a-și dezvolta abilitățile antreprenoriale în domeniu, pentru dezvoltarea 
și managementul eficient al structurilor de cazare sau pentru alte tipuri de structuri. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 

- sprijin pentru formarea profesională în turism și antreprenoriat a proprietarilor de 
structuri nou create prin Acțiunea 3.1; 

- sprijin pentru pregătirea antreprenorială și tehnică a proprietarilor de pensiuni rurale 
care doresc să practice turismul rural, agroturismul. 

 

P4. Dezvoltarea potenţialului turistic balnear de relaxare, spa și medical 
 
România deţine o treime din rezervele de ape minerale din Europa. Stațiunile sale balneo-
climaterice (terme) erau foarte populare printre turiștii din Germania și Austria pâna în anii '50.   
După cum s-a subliniat și în timpul grupurilor de lucru la care au participat actori relevanți 
pentru dezvoltarea turistică a regiunii, Oltenia are un potențial crescut pentru practicarea 
turismului de spa, care, de altfel, este un segment al pieței turistice aflat într-o continuă 
creștere la nivel european. 
În Oltenia exista 3 zone bogate în ape minerale: în Mehedinti (Bala, Schela Cladovei, Gura Văii), 
în Gorj (Săcelu), în Vâlcea (Govora, Băile Olănești, Călimanești-Căciulata). Alte zone au potențial 
de a deveni puncte balneare. În oricare dintre situații, activele existente au nevoie de investiții 
consistente pentru a putea fi deplin valorificate. 
În prezent, din cele 6 localități termale din Oltenia, două necesită investiții atât în infrastructura 
de bază, cât și în capacitatea de cazare (Bala și Săcelu), celelalte patru necesitând investiții în 
capacitatea de cazare.  
Adițional, sunt necesare măsuri coordonate de promovare și servicii turistice integrate pentru a 
transforma Oltenia într-una din cele mai competitive destinații pentru turismul balnear din 
Europa de Est. 
Prioritatea actuală se adresează tuturor tipurilor de intervenție, care sunt în conexiune cu 
potențialul balnear al regiunii și valorificarea turistică a acestuia. 
 
 
A.4.1. Investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor de tratament 
 
Această acțiune se adresează infrastructurilor balneare pentru reabilitarea, modernizarea și 
extinderea acestora. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
- refacerea instalaţiilor de forare, captare, transport a apelor minerale, izvoarelor, denisiparea 
şi curăţarea periodică a forajelor, realizarea de noi prospecţiuni geologice pentru găsirea de noi 
surse hidrominerale pentru păstrarea unui debit relativ constant;  
- realizarea periodică de buletine de analiză fizico-chimice şi biologice pentru calitatea apelor 
minerale şi trecerea în conservare a celor care nu mai corespund din punct de vedere calitativ şi 
terapeutic;  
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- modernizarea reţelei tehnico-edilitare din toate staţiunile balneare cu asigurarea preluării 
apelor uzate şi epurarea acestora;  
- extinderea posibilităţilor de tratament prin mijloace alternative şi neconvenţionale, naturiste, 
fitness;  
- studii tehnice și economice privind deschiderea unor noi puncte balneare în regiune și 
atestarea acestora la nivel național. Localităţile cu potenţial de dezvoltare turistică care pot 
accede în ”Lista localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local” 
sunt: Gighera, Urzicuţa, Bechet, Segarcea (judeţul Dolj); Rânca, Novaci, Baia de Fier, Bumbeşti 
Jiu (Judeţul Gorj); Dubova, Şimian, Obârşia Cloşani, Eşelniţa, Bala (judeţul Mehedinţi); Corabia, 
Scorniceşti (judeţul Olt); Ocnele Mari, Mălaia, Vidra, Obârşia Lotrului (Judeţul Vâlcea). 
 
A.4.2. Investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea structurilor de cazare, alimentaţie şi 
agrement în staţiunile şi localităţile cu potenţial 
 
Capacitățile de cazare turistică în stațiunile balneare trebuie extinse și modernizate. Cu toate 
acestea, acest demers nu trebuie să afecteze gradul de atractivitate al stațiunii din punct de 
vedere arhitectural și urbanistic. 
Este importantă asigurarea unui grad bun de ocupare a structurilor de cazare şi limitarea de noi 
construcţii pentru a nu aglomera localitatea balneară din punct de vedere urbanistic şi a nu 
agresa ambiental spaţiile verzi şi peisajele naturale învecinate. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
- reabilitarea structurilor de cazare şi alimentaţie care au statut de monumente istorice şi 
păstrează specificul arhitectural-urbanistic din staţiunea balneară;  
- în condițiile în care măsura anterioară nu este suficientă pentru a acoperi cererea turistică: 
crearea de structuri de cazare noi, care respectă standardele locale arhitecturale existente; 
- extinderea amenajărilor pentru activităţi sportive uşoare şi de agrement în aer liber, în spaţii 
închise pentru a acoperi cerinţele de recreere şi divertisment pe toată durata anului. 
 
A.4.3. Investiţii publice locale pentru infrastructura de acces și servicii publice la staţiuni şi 
localităţile cu potenţial 
 
Pentru a permite stațiunilor din regiune să fie pe deplin competitive pe piața turistică, dotarea 
lor în ceea ce privește infrastructura de transport, apă, energie și cea publică, ar trebui să fie 
completă și modernă. 
Această acțiune are drept scop crearea unei infrastructuri publice complete și moderne la nivel 
local, pentru stațiunile balneare. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 

- Reabilitarea drumurilor și străzilor din localitățile cu potențial balnear; 
- Crearea zonelor de parcare și a structurilor necesare pentru șederea de scurtă durată a 

turiștilor; 
- Investițiile publice pentru furnizarea de apă potabilă și canalizare; 
- Investițiile publice pentru colectarea și reciclarea deșeurilor. 

 
 
 
A.4.4. Crearea şi actualizarea unui calendar de evenimente în staţiuni și suport acordat altor 
investiții relevante ce vizează diversificarea ofertei turistice 
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Necesitatea de a integra "hardware-ul" atractivității teritoriului, cu o captivantă agendă 
"software" a evenimentelor din zonă este deosebit de importantă pentru zonele în care se 
presupune ca turistul să fie mai puțin mobil și mai mult static. 
Atractivitatea unei stațiuni balneare comparativă cu cea a altei stațiuni balneare este adesea 
evaluată, pe lângă calitatea apelor termale și a infrastructurii, în baza activităților de petrecere 
a timpului liber și a evenimentelor culturale pe care turistul le poate experimenta. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 

- suport oferit în vederea intensificării activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice la nivelul 
staţiunilor prin calendarul de conferinţe tematice, dezbateri, spectacole de teatru, 
folclor, expoziţii de carte, pictură, desene, artizanat autentic;  

- suport oferit altor inițiative de diversificare a ofertei de activități turistice. 
 
A.4.5. Măsuri de integrare a staţiunilor şi a localităţilor cu potenţial într-un circuit 
 
În ciuda valorii incontestabile individuale a punctelor balneare din regiune, numai prin 
integrarea lor într-un singur circuit regional poate fi crescută competitivitatea lor la nivel 
național și internațional. 
Exemplele internaționale arată că elaborarea unui catalog integrat pentru tratament sau a  unui 
serviciu comun de consultanță și rezervări adresat turistului, adaptat nevoilor individuale 
specifice, crearea unui "card" pentru accesarea diverselor structuri într-o anumită perioadă de 
timp și în funcție de un tarif de bază pot îmbunătăți în cele din urmă competitivitatea zonelor 
cu potențial balnear. 
Prin această acțiune, strategia urmărește multiplicarea potențialului de atractivitate al regiunii, 
vizând crearea unui circuit pentru oferta de turism balnear. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 

- elaborarea unui studiu care să permită identificarea formelor și a măsurilor de integrare 
a tuturor zonelor cu potențial balnear din regiune într-un circuit, precum și a acțiunilor 
de promovare și sustenabilitate a unui astfel de circuit; 

- sprijin acordat pentru implementarea măsurilor identificate la nivelul studiului. 
 
A.4.6. Acţiuni de promovare turistică integrată (cel puţin la nivelul unei staţiuni) 
 
Promovarea turistică a regiunii Oltenia ca destinație turistică este acoperită de acțiunile 
integrate în  Prioritatea 1. Această acțiune se adresează inițiativelor de promovare turistică a 
atracțiilor culturale ale regiunii, prin crearea de branduri, site-uri web specifice, campanii 
publicitare, etc. 
În scopul de a garanta eficiența acțiunilor, proiectele vor fi sprijinite numai dacă vor îndeplini 
următoarele 2 condiții: 
- Integrarea deplină cu strategia regională marketing și adoptarea brand-ului și logo-urilor 
regionale prevăzute în cadrul acesteia; 
- Proiectele sunt implementate la nivel de circuit sau cu un număr minim de atracții integrate la 
nivelul acestora, aspecte care vor fi specificate în cadrul ghidurilor de finanțare specifice. 
Inițiativele individuale de promovare turistică nu vor fi acceptate. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
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-sprijin pentru crearea de site-uri web pentru promovarea circuitelor sau grupurilor de atracții 
turistice; 
- campanii de publicitate pentru circuite sau grupuri de atracții turistice; 
- studii de marketing și strategii de marketing pentru destinațiile turistice locale; 
- participarea la târguri naționale și internaționale și crearea de standuri provizorii 
promoționale în punctele de tranzit strategice. 
 
A.4.7. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu 
 
În special pentru turismul balnear, calificarea şi pregătirea resurselor umane are o importanţă 
esenţială. Adiţional pregătirii tehnice ce reprezintă un element obligatoriu pentru fiecare 
operator turistic, în cazul turismului balnear este nevoie de angajaţi cu un nivel ridicat de 
pregătire științifică pentru a veni în sprijinul aspectelor medicale ale sejurului turistic. 
Această acţiune este adresată resurselor umane necesare pentru operatorii implicaţi în 
turismul balnear. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
- formarea profesională aprofundată şi în diverse domenii a personalului angajat în structurile 
de cazare şi alte tipuri de structuri; 
-formarea medicilor generalişti care prescriu curele balneare; 
-formarea medicilor specializaţi în staţiuni; 
- rezolvarea problemei lipsei din ce în ce mai acute de medici specialişti în staţiunile balneare. 
 

P5. Dezvoltarea potenţialului pentru turism activ şi orientat spre natură 
 
După cum este descrisă şi în primele două secţiuni ale studiului, Oltenia este o regiune cu 
impresionante caracteristici naturale. Prezența munţilor, potriviți pentru practicarea sporturilor 
de iarnă, a zonelor rurale necontaminate, a râurilor reprezintă o oportunitate importantă de a 
atrage turiști activi și orientați spre natură. Persoanele care doresc să-și petreacă o parte a 
timpului liber practicând sporturi și activități în aer liber, cum ar fi ciclism, drumeții, pescuit, 
vânătoare, rafting, canoieing și altele, pot găsi într-adevăr Oltenia ca fiind o destinație foarte 
interesantă. 
Caracteristicile naturale nu pot fi suficiente, în mod individual, pentru a dezvolta acest tip de 
turism. Investițiile sunt necesare pentru a asigura utilizarea avantajelor naturii pentru turiști, iar 
potențialul regiunii trebuie să fie puternic promovat. 
Această prioritate este dedicată intervențiilor necesare în acest domeniu, în scopul de a atrage 
un număr tot mai mare de turiști ”activi”. 
 
A.5.1. Investiţii publice locale pentru infrastructura de bază în zonele cu potenţial 
 
Pentru valorificarea turistică a zonelor cu potențial de dezvoltare în domeniul turismului activ, 
ar fi necesară o intervenție în infrastructura de bază pentru a permite turiștilor să ajungă la 
destinație și să aibă un sejur confortabil. 
Investițiile publice pentru transport, branșarea la energie și apă potabilă, dezvoltarea 
sistemului de canalizare și pentru gestionarea deșeurilor vor fi incluse în această acțiune care 
vizează, în acest fel, crearea premiselor necesare pentru dezvoltarea turistică a acestor zone. 
Având în vedere aspectele specifice ale atractivității pentru acest tip de turism, intervențiile vor 
fi limitate astfel încât să nu afecteaze mediul și peisajul înconjurător și vor fi corelate cu 
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exigențele specifice ale zonei vizate. În timp ce un grad mai ridicat al dezvoltării infrastructurii 
este necesar pentru punctele de schi, acesta este redus aproape până la zero în cazul zonelor în 
care se practică drumeții montane sau rafting, o dezvoltare a infrastructurii în mod exagerat și 
cu efecte negative asupra mediului având un impact negativ asupra atractivității turistice în 
acest caz. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
- construirea/reabilitarea căilor ce asigură accesul la punctele de schi, cabane, rafting și 
navigație de bază, etc, considerând respectarea deplină a caracteristicilor de mediu din aceste 
zone; 
- construirea infrastructurii necesare pentru asigurarea siguranței turiștilor activi (platforme 
de aterizare pentr elicoptere, adăposturi etc.); 
- crearea unei infrastructuri de bază (apă, canalizare, deșeuri, energie electrică) în 
sate/regiuni cu o prezență ridicată a atracților turistice pentru turiștii activi; 
- amenajarea unor parcări în apropierea locurilor de atracție – cu toalete ecologice, sistem de 
management al deşeurilor, panouri informative şi de avertizare; 
- înfiinţarea unei reţele de comunicare şi intervenţie rapidă în zona montană (dispecerat 
integrat de alarmare şi comunicare interactivă între unităţi de intervenţie: poliţie, jandarmerie, 
ambulanţă – 112, pompieri, protecţia civilă, gardieni publici, salvamont, spital de urgenţe etc.); 
- îmbunătățirea sistemului de semnalizare a principalelor trasee rutiere de tranzit,  din punct 
de vedere al distanţelor şi siguranţei, cu  panouri în limbile română şi engleză; 
- includerea cerinţelelor de refacere şi extindere a traseelor de drumeţie în planurile de 
dezvoltare turistică durabilă elaborate de administratorii  zonelor protejate;   
- dezvoltarea unei infrastructuri ecoturistice specifice la nivelul parcurilor naţionale din regiune  
care să permită lărgirea gamei de servicii oferite fără un impact negativ asupra mediului; 
- realizarea infrastructurii şi facilităţilor de vizitare şi informare la nivelul destinaţiilor cu 
potenţial ecoturistic. Astfel de eforturi ar trebui să includă îmbunătăţirea infrastructurii de 
acces în  zonele Cerna - Valea Mare, Baia de Fier, Lainici; 
- referitor la turismul speologic, se impune mărirea atractivităţii peşterilor Polovragi si  
Muierilor (judetul Gorj) prin amplasarea unor vitrine cu exponate specifice peşterilor şi cu 
exponate cu temă istorică legate de descoperirile arheologice neolitice din peşteră şi 
împrejurimi, respectiv, dacice din cetăţile din apropierea peşterii; 
-amplasarea unor panouri cu imagini din galeriile nevizitabile în sectoarele de peşteră în care 
aceasta nu este atractivă; 
-  amenajarea intrărilor, iluminat monumental,  dotarea cu echipamente moderne  pentru 
ghizi/interpreti. În cele două peşteri Topolniţa şi Izverna din judetul Mehedinti, se pot 
desfăşura unele activităţi cu caracter sportiv: cave diving, coborâri în peşteră; pe lângă acestea 
în zonă se pot practica cicloturismul, delta-planarea de pe cornetele calcaroase înalte (Vf. 
Paharnicului, Cuca Înaltă, Vf. Gornova, Cerboanieie, Cornetu, Godeanu), pescuitul sportiv în 
apele Bahnei, Topolniţei, Coşuştei. 
 
A.5.2. Investiţii pentru dezvoltarea structurilor legate de sport şi petrecere a timpului liber 
legate de potenţialul natural, în special prin crearea unor trasee, circuite și a infrastructurii de 
ghidare a turiștilor 
 
Pe lângă crearea infrastructurii de bază în arealul vizat, investițiile sunt necesare în vederea 
valorificării turistice a zonelor cu potențial de dezvoltare a turismului activ, pentru crearea 
structurilor ce vor oferi diverse activități pentru turiști. 
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Cuantumul investițiilor poate varia în funcție de tipologia arealui în care acestea se pretează 
(foarte scăzut pentru zonele în care se practică drumeții montane, vânătoare, rafting; foarte 
crescut pentru zonele în care se practică ski). 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
- amenajarea unor centre de vizitare prevăzute cu săli de prezentare a unor filme privind zona 
respectivă. Tot aici trebuie organizată gruparea vizitatorilor, contactul cu ghizii de teren, 
comerţul specific turistic cu hărţi, broşuri, albume, suveniruri etc. Se recomandă realizarea de 
construcţii de mici dimensiuni, uşor de întreţinut, uşor accesibile şi dotate cu un număr 
suficient de locuri de parcare;  
- amenajarea unor puncte de informare în locurile principale de acces în zonă;  
- refacerea traseelor turistice existente şi amenajarea altor noi trasee;  
- amenajarea punctelor (foişoarelor) de observare şi a punctelor de belvedere – cu panouri de 
interpretare, infrastructură de observare;  
- amenajarea unor locuri de campare – cu delimitarea zonelor, panouri informative şi de 
avertizare, vetre pentru foc, toalete ecologice;  
- amenajarea / refacerea unor refugii montane şi a unor cabane turistice – acolo unde lungimea 
traseelor turistice impune asemenea lucru; 
- crearea marcajelor turistice și a circuitelor pentru dezvoltarea cicloturismului în regiune; 
- investiţii specifice pentru practicarea alpinismului si escaladei;  
- investiţii susţinute  pentru sporturi de iarnă la nivel naţional şi european în zonele cu un astfel 
de potențial; 
-dezvoltarea/modernizarea infrastructurii specifice privind dezvoltarea integrată prin 
optimizarea domeniului schiabil, precum si amenajarea unei reţele de transport pe cablu; 
- construirea de porturi mici, pontoane și debarcadere pe râurile principale și lacurile din 
regiune, împreună cu amenajarea lor specifică pentru practicarea sporturilor de navigație și 
nautice; 
- investiţii specifice pentru a practica schiul, snow boarding-ul şi activităţile asociate acestora, 
inclusiv echipamente pentru crearea zăpezii artificiale; 
- realizarea unor trasee speciale (tematice, ecvestre, de biciclete, de schi fond, tracking, photo-
hanting, punţi suspendate etc.) cu locuri de popas, panouri informative şi de interpretare, 
săgeţi de orientare; 
- dezvoltarea de produse turistice complementare în vederea diversificării și creșterii 
atractivității ofertei turistice (spre exemplu rafting, cicloturism, parapantă, speoturim); 
- realizarea de investiții noi în structuri de cazare în zona domeniului schiabil;  
- posibilităţi de valorificare turistică a potenţialului hidrografic al râurilor prin amenajări simple 
care să devină „aliniamente” de maximă polarizare în perioada caldă a anului pentru turiştii 
iubitori de înot, plajă, pescuit sportiv sau sporturi nautice (rafting cu ambarcaţiuni mici 1-2 
persoane, riverboarding);  
- înfiinţarea unor noi locuri de campare; 
- implementarea unui  plan de acţiune pentru realizarea hărţilor şi publicitatea traseelor de 
drumeţie. 
 
A.5.3. Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea capacității de cazare in zonele cu potential 
 
Investițiile private sunt necesare pentru a asigura ospitalitatea în zone cu potențial pentru 
valorificarea turismului activ. Extinderea capacității de cazare în aceste zone este obiectivul 
acestei acțiuni. 
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Noi structuri de cazare trebuie să fie create numai în cazul în care, în concordanță cu cererea, 
nu există nicio posibilitate de a le utiliza pe cele deja existente în urma reabilitării/modernizării 
acestora. În orice caz, standardele de construcție trebuie să fie în deplină conformitate cu 
designul tradițional și nu dăunătoare pentru peisaj. 
 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
- schemă de ajutor de stat pentru crearea de locuri de cazare, de petrecere a timpului liber, 
restaurante;  
- schemă de ajutor de stat pentru refacerea, reabilitarea infrastructurii de cazare existentă, 
pentru servicii de  agrement și masă şi echiparea la standarde europene moderne. 
 
A.5.4. Acţiuni de promovare turistică integrată (pentru un număr minim de structuri) 
 
Promovarea turistică a regiunii Oltenia ca destinație turistică este acoperită de acțiunile 
integrate în  Prioritatea 1.  
În scopul de a garanta eficiența acțiunilor, proiectele vor fi sprijinite numai dacă vor îndeplini 
următoarele 2 condiții: 
- Integrarea deplină cu strategia regională marketing și adoptarea brand-ului și logo-urilor 
regionale prevăzute în cadrul acesteia; 
- Proiectele sunt implementate la nivel de circuit sau cu un număr minim de atracții integrate la 
nivelul acestora, aspecte care vor fi specificate în cadrul ghidurilor de finanțare specifice. 
Inițiativele individuale de promovare turistică nu vor fi acceptate. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
-sprijin pentru crearea de site-uri web pentru promovarea circuitelor sau grupurilor de atracții 
turistice; 
- campanii de publicitate pentru circuite sau grupuri de atracții turistice; 
- studii de marketing și strategii de marketing pentru destinațiile turistice locale; 
- participarea la târguri naționale și internaționale și crearea de standuri provizorii 
promoționale în punctele de tranzit strategice. 
- activităţi susţinute de marketing de către actorii locali implicaţi (editarea de ghiduri, broşuri, 
pliante, hărţi cu principalele trasee turistice). 
 
A.5.5. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu 
 
Turismul este unul dintre sectoarele economiei dintr-o regiune care este condiționat, în mod 
special, în dezvoltarea sa, de către factorul uman. 
Această acțiune se adresează resurselor umane necesare pentru operatorii implicați în turismul 
activ. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
- formarea profesională aprofundată şi în diverse domenii a prestatorilor de servicii turistice şi a 
tour-operatorilor ce activează în domeniul turismului activ; 
- creşterea nivelului de pregătire al ghizilor implicaţi în turismul activ și în natură, precum și 
creșterea numărului de ghizi turistici; 
- pregătire profesională tehnică pentru operatorii din cadrul punctelor de practicare a 
turismului activ; 
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- constituirea unor grupuri de voluntari pentru derularea de activităţi de conştientizare, 
implicaţi activ în activităţile parcurilor (amenajări şi reparaţii trasee turistice, ecologizarea 
zonelor limitrofe traseelor turistice, a locurilor de campare şi a zonelor riverane localităţilor, 
inventarieri de floră şi faună, refacerea infrastructurii parcurilor etc.) cu efect de conştientizare 
şi educaţie asupra participanţilor; 
- implicarea instituţiilor de învăţământ în activităţi de educare şi conştientizare a comunităţilor 
locale.  
 
 
P6. Dezvoltarea potenţialului turistic al zonelor urbane 
 
Polii urbani ai regiunii (Craiova, Slatina, Tg. Jiu, Dr. Tr. Severin, Rm. Vâlcea) reprezintă centrul 
vieții sociale și economice a regiunii. Niciuna din localitățile enumerate anterior nu poate fi 
considerată ca o destinație turistică în sine, dar, datorită poziției lor geografice de-a lungul 
principalelor coridoare internaționale de transport, precum  și datorită intensității activității 
economice desfășurate la nivel local, au o capacitate de cazare destul de mare, utilizată în 
principal pentru scopuri de afaceri. 
Cu toate acestea, calitatea structurilor existente este în general scăzută,  iar potențialul 
dezvoltării unor afaceri importante și creării unor centre de conferințe ar trebui să beneficieze 
de investiții semnificative pentru a fi pe deplin valorificat. 
Prin anumite renovări substanțiale și intervenții pentru restilizarea centrelor istorice, zonele 
urbane își pot imbunătăți gradul de atractivitate și pentru alți turiști care vizitează regiunea în 
interes personal și nu de afaceri, putând fi astfel incluse în circuite ce promovează în mod 
cumulat atractivitatea zonelor rurale și stilul de viață din zonele urbane. 
Dezvoltarea structurilor comerciale poate reprezenta un instrument suplimentar, în scopul de a 
introduce orașele regiunii pe piața turistică națională și internațională. 
Prioritatea actuală conține intervențiile ce au ca obiectiv integrarea completă a orașelor 
importante din regiune în fluxurile turistice naționale și internaționale, prin creșterea 
competitivității lor ca poli de turism de afaceri si integrarea mai mare a acestora în circuite, 
inclusiv luând în considerare atracțiile culturale, naturale și rurale din regiune. 
 
A.6.1. Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea capacităţii de cazare 
 
Structurile de cazare din zonele urbane au nevoie de modernizare și de restilizare. Ar trebui 
acordată prioritate pentru intervențiile de restructurare, mai mult decât pentru construirea de 
noi structuri. De asemenea ar trebui considerate ca având o importanță crescută proiectele ce 
implică clădiri istorice care sunt, în prezent, abandonate. 
Prioritatea ar trebui să fie, de asemenea, acordată intervențiilor ce integrează facilități de 
cazare exclusiv, cu spații de conferințe, structuri de spa și centre de petrecere a timpului liber. 
Mai mult decât atât, o diversificare a formelor de ospitalitate trebuie să fie promovată și în 
mediul urban, prin sprijinirea răspândirii structurilor de cazare de dimensiuni mici, domestice. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 

- schemă de ajutor de stat pentru investiții în crearea, restaurarea și modernizarea 
structurilor de cazare din zonele urbane, inclusiv facilitățile anexe; 

- schemă de ajutor de stat pentru stimularea formelor de afaceri ”în familie”, ce vizează 
structuri de cazare de dimensiuni mici în zonele urbane. 
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A.6.2. Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea capacităţii de organizare de conferinţe şi 
evenimente 
 

Multe din unităţile de cazare din localităţile urbane din regiune au o cerere potenţială 
compusă din persoane care călătoresc în interes de serviciu. Cu toate acestea, multe centre 
urbane  nu dispun de săli mari de conferinţe dotate cu facilităţi corespunzătoare pentru 
întâlniri şi convenţii de afaceri, simpozioane, reuniuni, sesiuni ştiinţifice şi pentru turism 
(confort, mediu, instalaţii de comunicare şi proiecţie etc.). 

Există o piaţă extinsă a conferinţelor internaţionale, fie la nivel de asociaţii, organizaţii 
guvernamentale sau corporaţii. Procentul întâlnirilor cu un număr de delegaţi participanţi între 
50-149 a crescut în ultimii 10 ani. Marea majoritate a întâlnirilor numără sub 200 de delegaţi. 
Majoritatea întâlnirilor internaţionale se desfăşoară în centre de conferinţe special amenajate 
sau hoteluri. 

Există tendinţa ca întâlnirile de dimensiune mai redusă si cele ale companiilor să se 
desfăşoare în hoteluri. Pentru întâlnirile asociaţiilor mai mari şi cele guvernamentale sunt 
preferate centrele de conferinţe special amenajate. Perioadele de vârf ale întâlnirilor 
internaţionale din Europa sunt primăvara și toamna și nu se suprapun peste vârfurile de sezon, 
contribuind astfel la diminuarea sezonalităţii cu care se confruntă în special staţiunile 
balneoclimaterice şi montane din regiunea SV Oltenia. Este în mod cert nevoie de centre de 
conferinţe amenajate în localităţile urbane care să găzduiască în special evenimente 
guvernamentale sau ale asociaţiilor. Un centru special amenajat va trebui să aibă flexibilitatea 
de a oferi forme de întâlniri inovatoare, cum ar fi lansarea de produse, dar, pe principiul 
organizării modulare, să poată fi folosit şi pentru activităţi de animaţie şi agrement, evenimente 
sportive, atunci când nu sunt solicitări pentru principala sa funcţie, aceea de locaţie pentru 
întâlniri. Existenţa manifestărilor cu caracter economic, organizate anual, care posedă o 
notorietate naţională şi internaţională (de exemplu în Craiova: Electroutil, Agrotex, Agraliment) 
determină dezvoltarea acestei forme de turism în viitor. 

În mediul urban din judeţele Dolj, Vâlcea și Gorj, turismul cultural se îmbină cu turismul 
de afaceri, care atrage din ce în ce mai mulţi turişti străini, în special, în municipiile Craiova, 
Râmnicu Vâlcea şi Târgu Jiu, datorită condiţiilor economice favorabile  investiţiilor străine. 

 
Linii prioritare de interventie: 
-schemă de ajutor de stat pentru extinderea ofertei pentru turismul de afaceri şi reuniuni 
(structuri turistice de cazare de categorie superioară,  săli de conferinţe, săli expoziţionale, 
mobilier şi instalaţii adecvate dotării comerciale) în principalele oraşe ale regiunii (Craiova, 
Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin, Slatina etc.) şi staţiuni turistice (Călimăneşti-
Căciulata, Băile Govora, Băile Olanesti, Rânca, etc.); 
- îmbunătățirea calităţii serviciilor de cazare în cadrul structurilor de primire turistică și a bazei 
de agrement și tratament (inclusiv centre de tip spa) cu respectarea standardelor arhitecturale 
specifice arealului turistic de provenienţă; 
- sprijinirea creării și dezvoltării structurilor de asistenţă de afaceri în turism (incubator de 
afaceri), dezvoltarea serviciilor specifice turismului de afaceri și de evenimente; 
- crearea de centre de conferinţe în orașele unde nu există astfel de structuri. 

 
A.6.3. Investiţii pentru reabilitarea centrelor istorice 
 
Centrele istorice reprezintă principala caracteristică prin care un oraș își atrage vizitatorii, fie 
pentru scopuri culturale, cumpărături sau socializare. 
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Mai multe centre istorice ale zonelor urbane din regiune au nevoie de o renovare consistentă, 
astfel încât acestea să poată reprezenta areale primitoare unde turistul și cetățeanul, desigur, 
se pot relaxa, bucura de oraș și de sejur. 
Intervențiile individuale ce vizează restaurarea monumentelor, pieselor arhitecturale de interes 
și monumentelor naționale sunt acoperite de Prioritatea 2. Această acțiune se referă la 
centrele istorice privite ca un întreg unitar, promovând măsuri pentru restilizare și restaurarea 
lor globală.  
 
Linii de interventie: 

- elaborarea de studii pentru formularea standardelor pentru proiectarea designului 
exterior al clădirilor și magazinelor din centrele istorice, standarde ce trebuie introduse 
în reglementările administrației publice locale; 

- dezvoltarea de programe integrate de reabilitare, modernizare și amenajare a centrelor 
istorice și prin proiecte integrate cu participarea sectorului privat, utilizând o schemă de 
ajutor de stat pentru restilizarea magazinelor;  

- realizarea unei infrastructuri inovatoare pentru informarea turistică, astfel încât să fie 
stimulată explorarea centrelor istorice de către turiști (semnalele optice lizibile, aplicații 
pentru telefonul mobil); 

- măsuri ce vizează creșterea gradului de valorificare a arealului centrelor istorice de către 
persoane cu dizabilități, bătrâni și copii. 

 
 
A.6.4. Iniţiative de integrare a ofertei turistice din zonele urbane în circuite 
 
Pentru un turist contemporan atractivitatea unui oraș crește atunci când vizitarea acestuia îi 
este propusă într-un  mod  integrat, prin intermediul unor instrumente ușor de utilizat, care 
facilitează planificarea sejurului și îi conferă turistului senzația că nu va rata niciuna din 
atracțiile acelui loc. 
Acțiunile de modernizare a structurilor de cazare (A.6.1) și creștere a atractivității orașelor 
pentru turiști (A.6.3, A.6.6) trebuie să fie însoțite de existența unui circuit turistic urban, care să 
valorifice toate elementele relevante din acest punct de vedere din respectivul areal. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 

- forme de promovare integrată a atractivității unei zone urbane, prin crearea unor web-
site-uri oficiale în scop turistic; 

- publicitate integrată a orașelor ca atracții turistice; 
- pregătirea de ghiduri; 
- crearea de sisteme integrate de vânzare a biletelor, inclusiv pentru transport, atracții 

culturale, evenimente, etc 
 
A.6.5. Iniţiative de integrare a ofertei turistice în circuite inter-urbane şi urbane-rurale 
 
În ciuda valorii incontestabile din punct de vedere istoric și cultural, orașele noastre, privite în 
mod individual, nu pot reprezenta o destinație competitivă pentru un sejur pe termen mediu al 
unui turist național sau internațional. 
Pe de altă parte, integrarea lor în sejururi care includ, de asemenea, moștenirea naturală și 
culturală a regiunii, poate reprezenta o soluție atractivă pentru un turist care nu vrea să-și 
petreacă timpul în mod exclusiv într-o stațiune balneară sau într-o zonă rurală. 
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Din acest punct de vedere, orașele din Oltenia reprezintă cheia fundamentală în abordarea unui 
turist european polivalent, caracteristică transformată într-un model întâlnit din ce în ce mai 
mult pe piața turistică. Turistul polivalent este o persoană tânără, ce dispune doar câteva zile/o 
săptămână pentru scopuri turistice, care dorește să viziteze un loc nou, să exploreze și să 
experimenteze cât mai multe lucruri aferente acelei destinații, fără a avea un interes specific 
sau exclusiv. 
Orașele pot reprezenta epicentrul sejurului acestui tip de turist, care va putea face excursii 
zilnice în regiune, revenind seara pentru a experimenta atracțiile și viața socială a orașului. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 

- integrarea și promovarea printr-un circuit turistic regional unic al orașelor oltenești; 
- organizarea de grupuri; 
- proiecte de integrare a zonelor urbane și a altor caracteristici ale regiunii în produsele și 

ofertele turistice uzuale, urmând a fi promovate ca pachete turistice integrate sau pur și 
simplu ca posibilități de petrecere a sejurului pentru tipul de turist descris anterior. 

 
 
A.6.6. Crearea şi actualizarea unui calendar de evenimente 
 
În special în zonele urbane, fluxurile turistice pot fi condiționate în mod pozitiv de promovarea 
și îmbunătățirea organizării evenimentelor culturale existente și de crearea unui nou calendar 
de evenimente important și calitativ, care să conțină informații despre expoziții, concerte, 
festivaluri de teatru și muzică, cinema, etc. 
În funcție de gradul lor de importanță, evenimentele culturale pot să aibă, în zilele noastre, un 
impact continental. Prezența unui aeroport internațional la nivel local, sincronizată cu  o 
politică puternică de marketing, ar putea crea condițiile pentru organizarea cu succes a 
evenimentelor majore, care, la rândul lor, ar putea fi punctul de pornire pentru prezentarea 
patrimoniului cultural și natural al regiunii în fața unui număr mare de turiști internaționali. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
- crearea a unul sau două calendare principale noi de evenimente, de importanță europeană, în 
cele mai importante zone urbane (ex. festivaluri de muzică, teatru / cinema / competiții); 
- sprijin pentru asociațiile culturale pentru organizarea festivalurilor mici și mijlocii culturale din 
mediul urban, cu prioritate pentru domeniile contemporane ale culturii ce reprezintă un punct 
de interes pentru tineri. 
 
A.6.7. Iniţiative de valorificare a potenţialului de arheologie industrială 
 
Oamenii interesați de arheologie industrială reprezintă o nișă a populației, numărul acestora 
aflându-se în creștere la nivel european; aceștia pot aprecia zonele noastre urbane ca fiind 
extrem de interesante. 
Mari fabrici industriale scoase din funcțiune, dotate în mod corespunzător cu centre de 
informare și facilități de turism, pot reprezenta un interesant motiv suplimentar pentru a 
petrece un ”city-break” sau o săptămână în Oltenia. 
În ciuda potențialului uriaș, pe teritoriul nostru nu se regăsește de fapt nicio atracție de acest 
fel, fiind necesară o  primă investiție experimentală pentru a începe exploatarea acestei nișe. 
 
Linii prioritare de intervenţie: 
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- studiu de evaluare a potențialului de arheologie industrială în regiune și pentru a identifica 5 
sau 6  priorități de investiții care urmează să fie finanțate; 
- schemă de ajutor de stat pentru reconversia  siturilor industriale / miniere dezafectate în 
scopuri turistice, prin crearea unor viitoare centre, muzee, instrumente de ghidare pentru 
vizitele la fața locului, etc. 
 
A.6.8. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu 
 
Turismul este unul dintre sectoarele economiei dintr-o regiune care este condiționat, în mod 
special, în dezvoltarea sa, de către factorul uman. 
În zonele urbane, există nevoia suplimentară de creștere a gradului de conștientizare a 
potențialului turistic, precum și stimularea dezvoltării de inițiative culturale și de agrement, în 
special prin diseminarea exemplelor și a celor mai bune practici în domeniu din alte orașe 
europene.  
 
Linii prioritare de intervenţie: 
- formarea profesională aprofundată şi în diverse domenii a prestatorilor de servicii turistice şi a 
tour-operatorilor din zonele urbane; 
- inițiative privind schimbul de experiență între asociații locale și entități din străinătate, în 
vederea stimulării capacității de lansare a inițiativelor culturale și de petrecere a timpului liber. 
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3.4. Coerenţa cu politicile /strategiile /programele/planurile UE /naţionale/regionale /locale 

 
Studiul de faţă are la bază documentele relevante pentru dezvoltarea turistică a 

regiunii, elaborate atât la nivel european și național, cât și regional și local. Prioritățile și 
măsurile de dezvoltare propuse la nivelul acestei strategii au avut în vedere evoluția și 
actualitatea cadrului normativ și legislativ în care se vor implementa viitoarele acțiuni de 
dezvoltare turistică a regiunii.  

 
 
 
Turismul este astăzi cea mai dezvoltată industrie în economia europeană, cu cea mai 

mare rată de creştere (între 2-4,5% pe an în ceea ce priveşte cifra de afaceri şi 1-1,5% ca 
oportunitate de creare a noi locuri de muncă), afirmaţie bazată pe caracterul naţional şi 
internaţional al activităţii turistice şi pe faptul că formează elementul constitutiv al multor 
politici sectoriale în cadrul UE. 

O politică europeană revizuită în domeniul turismului prevede un parteneriat solid 
pentru turismul european. Uniunea Europeană acordă importanţa cuvenită turismului, care 
contribuie substanţial la atingerea obiectivelor sale economice şi sociale. Oportunităţile pe care 
le oferă regiunilor mai puţin dezvoltate de a progresa economic, contribuţiile la protejarea 
mediului înconjurător, la consolidarea identităţii şi viziunii europene, justifică interesul Uniunii 
Europene şi al fiecărui stat membru pentru dezvoltarea industriei turistice86. 

Preocupările UE în turism arată implicarea directă la nivelul comunităţii, prin acţiunea 
instituţiilor de specialitate, implicare necesară pentru menţinerea la un nivel redus, competitiv 
al preţului pachetului de servicii turistice prin susținerea financiară alocată industriei turistice 
de autorităţile publice. Obiectivul principal al politicii turistice comunitare este să favorizeze 
dezvoltarea armonioasă a activităţii turistice în ţările membre. Pentru aceasta, Comisia a 
identificat domeniile prioritare în cadrul cărora acţiunile comunitare ar contribui la rezolvarea 
problemelor specifice domeniului şi expansiunii turismului în ţările membre. 

Provocările cu care se confruntă sectorul european al turismului demonstrează cât este 
de important să se anticipeze schimbările şi să se răspundă la timp concurenţei tot mai acerbe 
din acest sector în continuă evoluţie. Introducerea unei mărci a patrimoniului european şi a 
unei mărci europene „Turism de calitate” trebuie să stimuleze destinaţiile să aplice practici 
durabile şi să contribuie la consolidarea unei imagini a Europei ca destinaţie turistică de înaltă 
calitate. Cu toate acestea, este extrem de important să se examineze şi să se prezinte valoarea 
adăugată a acestor mărci şi să existe un ansamblu de criterii stricte pentru acordarea acestor 
mărci, pentru a se evita pierderea prestigiului acestora. 

În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, obiectivul principal al politicii europene a 
turismului este stimularea competitivităţi sectorului, ţinând cont, în acelaşi timp, de faptul că, 
pe termen lung, competitivitatea este strâns legată de caracterul „durabil” al modului său de 
dezvoltare (vezi Secţiunea 1). Acest obiectiv este strâns legat de noua strategie economică a 
Uniunii, „Europa 2020”, şi în special de iniţiativa-pilot „O politică industrială adaptată erei 
globalizării”87. 

Pentru a se obţine rezultate eficiente, se consideră necesară sprijinirea, prin acţiuni 
comunitare, a iniţiativelor statelor membre sau ale regiunilor europene. De asemenea, trebuie 
remarcată voinţa Comisiei de a evita ca orice măsură adoptată să implice sporirea sarcinii 

                                                           
86 Europa, destinaţia turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european, Bruxelles, 

2010 
87 Studiu privind competitivitatea sectorului turismului în Uniunea Europeană, septembrie 2009 

3.4.1. Coerenţa cu politicile /strategiile /programele/planurile UE 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/communications/communication2010_ro.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/communications/communication2010_ro.pdf
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administrative pentru autorităţile naţionale, locale şi regionale. În acest context, se consideră 
că această comunicare este coerentă cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 

Obiectivul general de coordonare a eforturilor şi iniţiativelor din domeniul turismului, 
pentru a obţine un sector al turismului competitiv, modern, durabil şi responsabil este viabil 
dacă turismul se dezvoltă pe baza competitivităţii şi a durabilităţii, concept cu triplu înţeles:  

a. durabilitate economică, care garantează o dezvoltare economică echitabilă şi 
eficientă, care să permită prosperitatea viitoarelor generaţii de europeni;  

b. durabilitate socio-culturală, care să fie compatibilă cu cultura, valorile şi identitatea 
regiunilor europene;  

c. durabilitate de mediu, care garantează faptul că dezvoltarea este compatibilă cu 
conservarea proceselor esenţiale, diversitatea biologică şi resursele biologice; turismul trebuie 
să se dezvolte pe baze durabile, pentru a nu se irosi resursele naturale şi a nu se provoca daune 
mediului. 

Pentru a răspunde la aceste provocări, este vital ca toţi actorii din sectorul turismului să-
şi unească eforturile şi să lucreze într-un cadru politic consolidat, care să ia în considerare noile 
priorităţi ale UE exprimate în strategia sa „Europa 2020”. Europa trebuie să rămână prima 
destinaţie din lume, capabilă să îşi pună în valoare bogăţia şi diversitatea teritoriilor care o 
alcătuiesc. 

Comisia Europeană intenţionează să favorizeze o abordare coordonată a iniţiativelor 
legate de turism şi să definească un nou cadru de acţiune pentru a-şi întări în mod durabil 
competitivitatea şi capacitatea de creştere. În acest scop, ea propune o serie de iniţiative, la 
scară europeană sau multinaţională, care urmăresc îndeplinirea acestor obiective, profitând în 
acelaşi timp de competenţele Uniunii introduse de tratatul de la Lisabona în favoarea 
turismului (vezi secţiunea 1). Sectorul turism a depus, de mai mulţi ani, eforturi de amploare 
pentru a pune în aplicare o serie de acţiuni, în scopul consolidării turismului european şi a 
competitivităţii lui.  

De-a lungul anilor, Uniunea Europeană a reuşit să pună bazele unei politici europene a 
turismului, insistând pe factorii care determină competitivitatea ei, ţinând seama, în acelaşi 
timp, de cerinţele unei dezvoltări durabile.  

Astfel, după cum se stipulează în articolul 195 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), Uniunea Europeană poate:  
- să promoveze competitivitatea întreprinderilor din acest sector şi să creeze un mediu 
favorabil dezvoltării lor;  
- să favorizeze cooperarea dintre statele membre, în special prin schimbul de bune practici;  
- să elaboreze un mod de abordare integrată a turismului prin garantarea luării în considerare a 
acestui sector în alte politici ale sale. 

Turismul european se confruntă cu provocări majore care reprezintă, în acelaşi timp, 
şanse care nu trebuie ratate. Pe de o parte, industria turismului trebuie să se adapteze la 
evoluţiile societăţii, care vor influenţa cererea din sectorul turismului, iar pe de altă parte, ea 
trebuie să facă faţă constrângerilor impuse de structura actuală a sectorului, de caracterul lui 
specific şi de contextul economic şi social al acestuia. La fel ca toate celelalte sectoare ale 
economiei, industria turismului se confruntă cu o concurenţă din ce în ce mai acerbă la nivel 
mondial, întrucât ţările emergente sau în dezvoltare atrag tot mai mulţi turişti.  

În faţa acestei concurenţe, Europa trebuie să prezinte o ofertă turistică durabilă şi de 
calitate, mizând pe avantajele ei comparative, în special pe diversitatea peisajelor şi pe bogăţia 
ei culturală de excepţie. Ea trebuie, de asemenea, să întărească relaţiile de cooperare cu ţările 
a căror populaţie poate deveni o sursă de vizitatori pentru destinaţiile europene, odată cu 
creşterea nivelului lor de viaţă. 
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Este important, de asemenea, ca cetăţenii europeni să îşi cunoască drepturile şi să 
poată beneficia de ele când se deplasează pe teritoriul Uniunii Europene sau în afara lui: ei 
trebuie să îşi poată exercita drepturile de cetăţeni europeni la fel de uşor ca în ţara lor de 
origine. Comisia va propune soluţii pentru eliminarea pe cât posibil a obstacolelor întâlnite de 
cetăţenii europeni în momentul în care aceştia încearcă să beneficieze de servicii de turism în 
afara ţării lor. În scopul atingerii acestor obiective, acţiunile de sprijinire a turismului pot fi 
grupate în jurul a patru axe: 

a) stimularea competitivităţii sectorului turistic din Europa; 
b) promovarea dezvoltării unui turism durabil, responsabil şi de calitate; 
c) consolidarea imaginii şi vizibilităţii Europei în calitate de ansamblu de destinaţii 

durabile şi de calitate; 
d) valorificarea la maximum a politicilor şi instrumentelor financiare ale UE pentru 

dezvoltarea turismului. 
Aceste patru axe formează structura de bază a noului cadru de acţiune pentru turism pe 

care Comisia intenţionează să îl pună în practică în tandem cu statele membre şi cu principalii 
actori din industria turismului. 

România este, alături de Austria, iniţiatoarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, 
contribuind la elaborarea acesteia  alături de toate celelalte state riverane, pe baza unei poziţii 
naţionale definită în cadrul grupului de lucru interministerial special creat în acest sens. 

Strategia Dunării este o prioritate a Guvernului României în condiţiile în care potenţialul 
de dezvoltare durabilă a regiunii este considerabil. Acest plan doreşte să impună transformarea 
Dunării într-o coloană vertebrală a spaţiului european, ca parte a axei Rin – Main – Dunăre. 
Ministerul Afacerilor Externe asigură coordonarea la nivel naţional a concretizării proiectului 
(vezi secţiunea 1). 

Autorităţile guvernamentale şi locale, institutele de cercetare, reprezentanţii societăţii 
civile, mediului academic şi de afaceri au participat la un amplu proces de consultare publică, în 
paralel cu cel iniţiat de Comisia Europeană (Directoratul General Regio). Consultarea publică a 
avut rolul popularizării, în România, a noului proiect european, la nivelul autorităţilor locale şi 
în rândul societăţii civile (comunitatea de afaceri, ONG-uri, mediul academic).  

În actuala perioadă de programare 2007-2013, România a promovat proiecte de 
transport, energie, turism, agricultură şi mediu, educaţie şi cercetare. Pentru fiecare dintre 
aceste domenii există obiective concrete pe care regiunea trebuie să le urmărească, iar 
consolidarea cooperării prin Strategia UE pentru Regiunea Dunării oferă României şansa de a le 
atinge cât mai repede. 

Beneficiile pentru ţară noastră se vor reflecta în investiţii sporite atât în infrastructura 
generală, cât şi cea specifică activităţilor turistice din regiune, creşterea nivelului de trai, a 
numărului de locuri de muncă, măsuri sporite privind protecţia mediului, consolidarea 
cooperării regionale între statele riverane.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din ţara noastră propune 
realizarea unei baze de date care să conţină produsele turistice, evenimentele şi serviciile 
turistice disponibile în această regiune a Dunării, instrument care să fie pus la dispoziţia 
industriei de turism, dar şi a publicului larg, eventual prin dezvoltarea unui portal web dedicat 
turismului în regiunea Dunării. 

Cultura şi protejarea patrimoniului vor constitui o importantă arie de cooperare datorită 
eterogenităţii din punct de vedere cultural şi social al zonei, astfel încât aceste avantaje să 
poată fi valorificate în scopul dezvoltării durabile. 

UE abordează politica în domeniul turismului în mod coordonat şi integrat, în corelare 
cu alte politici, cum ar fi cea în domeniul transporturilor, agriculturii, protecţiei mediului, 
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, politica socială, cultura etc. 
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Europa 2020 este strategia UE pentru promovarea unei creşteri inteligente, durabile şi 
incluzive (vezi Secţiunea 1). UE a stabilit obiective ambiţioase care trebuie atinse până în 2020 
în cinci domenii principale: 

- ocuparea forţei de muncă – populaţia între 20 şi 64 de ani trebuie să fie angajată în 
proporţie de 75 %; 

- inovaţia – 3 % din PIB-ul UE trebuie investit în cercetare şi dezvoltare; 
- schimbările climatice – trebuie atinse valorile ţintă „20/20/20” pentru climat/energie 

(inclusiv o creştere la 30% a reducerii emisiilor dacă este posibil); 
- educaţia – cota celor care părăsesc şcoala de timpuriu trebuie să fie sub 10% şi cel puţin 

40% din populaţia între 30 şi 34 de ani trebuie să fi absolvit studii de învăţământ terţiar 
sau studii echivalente; 

- sărăcia – reducerea sărăciei prin obiectivul de a scoate cel puţin 20 de milioane de 
persoane din sărăcie şi excludere. 
Întrucât  comportamentul consumatorului de turism este în schimbare (se călătoreşte 

tot mai mult în mod independent, se utilizează tot mai intens internetul, sporeşte volumul 
călătoriilor low cost, dar creşte şi cererea în materie de turism durabil), factorii care până nu 
demult nu erau hotărâtori au devenit esenţiali: înalta calitate, durabilitatea, inovarea 
permanentă, formarea etc.  

În continuare este reliefat gradul de corelare între prioritățile propuse în cadrul 
prezentei strategii și viziunea UE cu privire la dezvoltarea turistică: 

 
 

Tabel nr. 106 – Gradul de coerență al strategiei de dezvoltare a turismului cu 
politicile/strategiile/programele/planurile UE 

Priorităţi Documente 

a b c d e f g h 

P1. Îmbunătăţirea gradului de valorificare integrată a 
potenţialului turistic la nivel regional 

        

P2. Valorificarea patrimoniului cultural al regiunii 
 

        

P3. Valorificarea potenţialului turistic în mediul rural 
 

        

P4. Dezvoltarea potenţialului turistic balnear, medical, de 
relaxare şi SPA 

        

P5. Dezvoltarea potenţialului pentru turism activ şi orientat 
spre natură 

        

P6. Dezvoltarea potenţialului turistic al zonelor urbane 
 

        

Sursa: Aprecieri proprii 
Legenda: 

 coerenţă scăzută 

 coerenţă medie 

 coerenţă ridicată 

Documentele la care se face referire (vezi Secţiunea 1) 
a. Strategia Europa 2020 
b. Documentele care reflecta angajamentele si orientarile CE in domeniul turismului: Working together for the 

future of European tourism (COM(2001) 665 final of 13.11.2001); Basic orientations for the sustainability 
of European tourism (COM(2003) 716 final of 21.11.2003); A renewed tourism EU policy: towards a 
stronger partnership for European Tourism (COM(2006) 134 final of 17.03.2006); Communication on an 
Agenda for a sustainable and competitive European Tourism (COM(2007) 621 final of 19.10.2007) 

c. Comunicarea Comisiei din 2010: “Europa – Destinaţia turistică nr. 1 din lume  - un nou cadru politic pentru 
turism in Europa” 
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d. Declaraţia de la Madrid, aprilie 2010 
e. Tratatul de la Lisabona 
f. Instrumentele europene de finanţare 
g. Iniţiativele UE in domeniul turismului 
h. Strategia UE pentru regiunea Dunării 
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Master Planul de dezvoltare a turismului la nivel naţional  în perioada 2007-2026 pune 

în evidență resursele turistice ale Regiunii SV Oltenia, programele de promovare la nivel 
naţional, acestea integrând implicit şi regiunea analizată.  

Unul din avantajele regiunii Sud-Vest Oltenia este dat de prezența potențialului balnear 
nevalorificat încă la nivelul necesar. Referitor la acesta, repoziţionarea produsului balnear trece 
printr-o perioadă de adaptare profundă la oferta existentă de echipamente, servicii şi personal 
şi printr-o etapă de creare de noi echipamente de diagnostic, îngrijiri şi structuri de primire 
turistică care să satisfacă aceste cerinţe. 

În tabelul de mai jos este evaluat gradul de coerență dintre strategia de dezvoltare 
propusă prin prezentul studiu și principalele documente și strategii elaborate la nivel național. 
 
Tabel nr. 107 – Gradul de coerență al strategiei de dezvoltare a turismului cu 
politicile/strategiile/programele/planurile naționale 

Priorităţi Documente 

a b c d e f g h i 

P1. Îmbunătăţirea gradului de valorificare integrată a 
potenţialului turistic la nivel regional 

         

P2. Valorificarea patrimoniului cultural al regiunii 
 

         

P3. Valorificarea potenţialului turistic în mediul rural 
 

         

P4. Dezvoltarea potenţialului turistic balnear, medical, de 
relaxare şi SPA 

         

P5. Dezvoltarea potenţialului pentru turism activ şi orientat 
spre natură 

         

P6. Dezvoltarea potenţialului turistic al zonelor urbane 
 

         

Sursa: Aprecieri proprii 
Legenda: 

 coerenţă scăzută 

 coerenţă medie 

 coerenţă ridicată 

 
Documentele la care se face referire (vezi Secţiunea 1) 

a. Cadrul normativ pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a staţiunilor turistice 
b. Cadrul normativ pentru aprobarea Programului anual de marketing şi promovare şi a Programului anual de 
dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor turistice - HG nr. 77/2010 
c. Cadrul normativ şi metodologic privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică - 
Ordinul Ministrului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale nr. 1096/2008 
d. Cadrul normativ pentru aprobarea listelor cuprinzând programele si proiectele de investiţii în turism şi a 
surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii 
în turism - HG nr. 120/2010 
e. Master planul pentru dezvoltarea turismului 2007-2026 
f. Planul Naţional de Dezvoltare (PND) 2007-2013 şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) 2007-2013  
g. Programul Naţional de Reformă 2011 – 2013  
h. Master planul pentru dezvoltarea turismului balnear şi Planul de acţiune pentru turismul balnear 
i. Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în România 

 
 

3.4.2. Coerenţa cu politicile/strategiile/programele/planurile naţionale 

 
 



 

293 
 

 
 
 
 
 
 
 Subliniem importanţa rolului pe care îl joacă autorităţile locale şi regionale în ceea ce 
priveşte gestionarea durabilă a destinaţiilor turistice. Iniţiativele autorităţilor locale şi regionale, 
precum şi ale reţelelor regionale europene sunt emblematice pentru dezvoltarea modelelor de 
turism durabil şi este fundamental să se exploateze la maximum experienţa şi cunoştinţele 
respective, prin promovarea cooperării locale şi regionale în întreaga Uniune Europeană.  

În Regiunea S-V Oltenia pot fi identificate şi introduse o serie de mărci regionale şi 
locale care să se integreze în mărcile europene, cu accent pe păstrarea identităţii naţionale.  

Impactul potenţial al anumitor probleme structurale asupra destinaţiilor turistice 
europene, cum ar fi schimbările climatice sau deficitul de apă şi energie, sunt  probleme ce pot 
fi depăşite numai dacă durabilitatea va fi promovată mult mai intens în cadrul strategiilor 
turistice ale regiunilor afectate. 

Provocări cum ar fi evoluţia demografică în Europa, diversificarea ofertei turistice sau 
impactul crescând al tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, reprezintă elemente care ar 
trebui explorate, în colaborare cu autorităţile regionale şi locale. 

În acest context, este necesar să se sublinieze uriaşul potenţial de creştere al sectorului 
turistic din regiunea Sud-Vest Oltenia şi strânsa legătură a acestuia cu structura administrativă, 
socio-economică şi logistică regională, în special în ceea ce priveşte dezvoltarea sectorului 
transporturilor şi, mai ales, îmbunătăţirea conexiunilor către destinaţiile turistice, dezvoltarea 
aeroporturilor regionale şi promovarea conexiunilor fluviale, care să stimuleze într-un mai mare 
grad mobilitatea şi să asigure transporturi durabile. 

Valoarea pe care o capătă teritoriul, din punctul de vedere al patrimoniului, devine un 
factor strategic pentru dezvoltarea sa, iar Europa este extrem de bogată în acest sens, întrucât 
există numeroase teritorii aşa cum este și cazul Regiunii S-V Oltenia, care au un potenţial 
turistic enorm, deşi se află încă într-o fază incipientă a dezvoltării lor turistice. Trebuie avute în 
vedere exemplele europene privind destinaţiile care s-au specializat pe o activitate din sectorul 
turismului şi care, fiind destinaţii consacrate, au nevoie de restructurare şi de reabilitare pentru 
a putea face faţă, în termeni de calitate şi inovare, concurenţei pe plan mondial, tot mai acerbă, 
din partea ţărilor emergente. Pentru a lua în considerare segmentele de piaţă formate din 
persoanele în vârstă şi din persoanele cu nevoi speciale, destinaţiile turistice trebuie să se 
adapteze şi să elimine barierele. 

Între principalele aspecte care  reies din Strategia de dezvoltare a Regiunii S-V Oltenia 
se înscrie şi utilizarea insuficientă a potenţialului turistic, sau utilizarea acestuia în condiţii 
neadecvate. Formele de turism pentru care Regiunea SV Oltenia are un potenţial remarcabil, 
cum ar fi turismul rural şi agroturismul, turismul ecologic, turismul cultural, turismul balnear, 
nu au beneficiat până acum de investiţii considerabile de capital pentru atragerea turiştilor. De 
aceea, pentru valorificarea acestui potenţial, sunt necesare investiţii publice pentru creşterea 
atractivităţii şi accesibilităţii unor zone cu potenţial turistic, promovarea lor adecvată fiind o 
precondiţie pentru stimularea investiţiilor private în aceste zone. Promovarea potenţialului 
turistic al diferitelor zone ale regiunii trebuie însoţită de cursuri de pregătire profesională 
adecvate, specifice domeniului turismului, care să ofere calificări tehnice calitative şi, în acelaşi 
timp, oportunităţi de locuri de muncă. 

În acest context, în condiţiile în care atât infrastructura turistică cât şi potenţialul turistic 
existent nu sunt folosite la întreaga capacitate, apare ca necesitate dezvoltarea, diversificarea şi 

3.4.3. Coerenţa cu politicile/strategiile/programele/planurile regionale 
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promovarea ofertei turistice, urmărind totodată îmbunătăţirea performanţelor firmelor care 
acţionează în domeniul turismului, prin creşterea calităţii serviciilor şi prin promovarea 
eficientă a produsului turistic, stimularea şi susţinerea unor societăţi private care se dovedesc 
viabile prin activităţile desfăşurate în acest domeniu. 

În dezvoltarea produselor turistice specifice regiunii, care pot mări atractivitatea zonei 
făcând sejurul turistului mai plăcut, se are în vedere şi stimularea unor activităţi conexe 
turismului, cum ar fi: încurajarea desfăşurării unor târguri de artă populară şi artizanat, a 
spectacolelor cultural-folclorice tradiţionale şi a unor manifestări religioase. 

Sprijinirea investiţiilor turistice care promovează bucătăria tradiţională oltenească  
specifică zonei sau a unor iniţiative de valorificare turistică a resurselor locale, pot constitui de 
asemenea teme pentru viitoarele proiecte şi chiar susţinerea financiară a unor activităţi de 
producere a obiectelor de artizanat şi meşteşugăreşti tradiţionale.  

Vor fi sprijinite şi iniţiativele de dezvoltare a unor activităţi turistice sportive: 
mountainbike, coborârea pe râurile repezi de munte cu ambarcaţiuni - rafting, parapantă, 
deltaplan etc. 

Puţine dintre zonele ţării reunesc o atât de mare diversitate de peisaje, formaţiuni 
geologice şi paleontologice, elemente valoroase de floră şi faună, într-un peisaj ce coboară de 
la munte până în lunca Dunării. În abordarea strategică prezentă se pleacă de la următoarele 
principii de dezvoltare regională a turismului: 

- singura modalitate pentru a face faţă competiţiei de pe piaţa turistică este 
îmbunătăţirea continuă a calităţii ofertei turistice şi asigurarea calităţii serviciilor; 

- dezvoltarea turistică va fi orientată spre turist şi va răspunde nevoilor acestora; 
- investiţiile financiare trebuie sa fie durabile, să asigure un venit sigur şi să prefigureze o 

dezvoltare viitoare; 
- protecţia mediului este prioritară şi prin orice intervenţie se urmăreşte să nu fie 

afectată calitatea mediului natural şi a celui construit; 
- îmbunătăţirea calităţii vieţii – un loc turistic bine amenajat este în acelaşi timp un loc 

atractiv pentru a trăi şi a munci; plecând de la această premisă, strategia de dezvoltare a 
turismului în Regiunea SV Oltenia ia în considerare atât posibilităţile de a atrage turiştii 
cât şi de a creşte nivelul de trai al populaţiei locale, fondurile publice folosite pentru 
susţinerea unor proiecte din turism fiind menite să contribuie la dezvoltarea acelor 
activităţi turistice de interes strategic la nivel naţional şi regional; 

- în susţinerea unor proiecte comune, prioritare vor fi cele de promovare a regiunii în 
mod integrat și care permit o valorificare superioară a resurselor turistice existente şi au 
un impact mai larg;  

- se va promova o marcă a regiunii care să sintetizeze specificul acestei zone; 
- consensul în ce priveşte obiectivele dezvoltării reprezintă premisa pentru o dezvoltare 

turistică de succes; 
- extinderea legăturilor de transport către regiunile şi ţările vecine este necesară, 

deoarece acestea vor reprezenta importante pieţe potenţiale pentru turismul regional; 
oferta de recreere şi petrecere a timpului liber trebuie să fie disponibilă pe întreg 
teritoriul regiunii, în special pentru recreere în apropierea marilor oraşe; 

- atenţie deosebită va fi acordată naturii şi zonelor protejate ale regiunii; prin 
conservarea zonelor forestiere şi prin protejarea unor peisaje deosebit de atractive 
trebuie asigurate în mod durabil resurse pentru petrecerea timpului liber şi recreere; 

- ca direcţii prioritare de dezvoltare a activităţii turistice în Regiunea SV Oltenia sunt 
considerate, printre altele, conservarea şi punerea în valoare a obiceiurilor, tradiţiilor şi 
istoriei locurilor; 

- se va urmări promovarea şi dezvoltarea staţiunilor turistice din Regiunea SV Oltenia; 



 

295 
 

- se va acţiona în direcţia îmbunătăţirii calitative şi a extinderii capacităţilor turistice la un 
nivel rezonabil al preţurilor, prin practicarea unui parteneriat public-privat eficient. 
Pe baza acestor orientări, putem concluziona că următoarele ţinte de dezvoltare a 

turismului regional pot fi abordate prin acţiuni comune unanim acceptate, cum ar fi: 
- necesitatea modernizării ofertelor turistice; 
- dezvoltarea produselor turistice regionale; 
- calificarea şi perfecţionarea continuă a forţei de muncă din regiune; 
- îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice;  
- crearea unei reţele între participanţii la actul turistic şi îmbunătăţirea colaborării şi a 

parteneriatului public-privat; 
- îmbunătăţirea promovării turistice - producerea şi distribuirea de materiale publicitare 

şi de promovare, creşterea rolului Târgului de turism anual de la Craiova; 
- înfiinţarea şi extinderea punctelor de informare turistică locale şi regionale. 

 
Tabel nr. 108 – Gradul de coerență al strategiei de dezvoltare a turismului cu 
politicile/strategiile/programele/planurile regionale 
 

Priorităţi Documente 

a b c d 

P1. Îmbunătăţirea gradului de valorificare integrată a 
potenţialului turistic la nivel regional 

    

P2. Valorificarea patrimoniului cultural al regiunii     

P3. Valorificarea potenţialului turistic în mediul rural     
P4. Dezvoltarea potenţialului turistic balnear, medical, de 
relaxare şi SPA 

    

P5. Dezvoltarea potenţialului pentru turism activ şi orientat 
spre natură 

    

P6. Dezvoltarea potenţialului turistic al zonelor urbane     
Sursa: Aprecieri proprii 

Legenda: 

 coerenţă scăzută 

 coerenţă medie 

 coerenţă ridicată 

 
Documentele la care se face referire (vezi Secţiunea 1) 

a. Strategia de Dezvoltare Regională 2007-2013 
b. Studiul privind implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud-Vest Oltenia 
c. Regulamentul Polului Turism Oltenia 
d. Studiul privind dezvoltarea urbană la nivel regional 

 
 
 

 
Politica europeană, precum şi politicile naţionale din domeniul turismului vor trebui să 

ţină cont de schimbările structurale, pe de o parte prin măsuri de combatere a şomajului, pe de 
altă parte prin asigurarea unei repartizări eficace a investiţiilor legate de turism.  

În această radiografie a strategiei dezvoltării durabile, apare nevoia cunoaşterii 
strategiei din fiecare judeţ, în scopul asigurării convergenţei dezvoltării durabile la nivelul 
întregii regiuni.  

3.4.4. Coerenţa cu politicile/strategiile/programele/planurile locale 
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 Elaborarea unor planuri, strategii şi politici de turism, precum şi stabilirea unui sistem 
unitar şi precis de colectare şi analizare a datelor statistice are menirea să sprijine identificarea 
celor mai potrivite soluţii de promovare. 
 
Tabel nr. 109 – Gradul de coerență al strategiei de dezvoltare a turismului cu 
politicile/strategiile/programele/planurile locale 
 

 
Priorităţi 

Documente 

a b c d e f g h i j 

P1. Îmbunătăţirea gradului de valorificare integrată a 
potenţialului turistic la nivel regional 

          

P2. Valorificarea patrimoniului cultural al regiunii 
 

          

P3. Valorificarea potenţialului turistic în mediul rural 
 

          

P4. Dezvoltarea potenţialului turistic balnear, medical, de 
relaxare şi SPA 

          

P5. Dezvoltarea potenţialului pentru turism activ şi orientat 
spre natură 

          

P6. Dezvoltarea potenţialului turistic al zonelor urbane 
 

          

Sursa: Aprecieri proprii 
 
Legenda: 

 coerenţă scăzută 

 coerenţă medie 

 coerenţă ridicată 

 
Documentele la care se face referire (vezi Secţiunea 1) 

a. Studiul privind valorificarea potenţialului turistic al judeţului Mehedinţi 
b. Programul strategic de dezvoltare a turismului la nivelul zonei formate din judeţele Timiş, Caraş-Severin şi 
Mehedinţi 
c. Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vâlcea 2009 – 2013 
d. Planul cu privire la priorităţile de dezvoltare ale judeţului Vâlcea 
e. Strategia de Dezvoltare a Turismului în Judeţul Vâlcea 2007-2013 
f. Strategia  de dezvoltare durabila a judeţului Gorj 2011 – 2020 
g. Studiul pentru valorificarea potenţialului turistic al judeţului Gorj 
h. Studiu privind valorificarea patrimoniului natural, cultural şi istoric – judeţul Gorj 
i. Strategia Consiliului Judeţean Dolj de dezvoltare economico-sociala 2007-2013 
j. Planul de amenajare a Teritoriului judeţean Olt – Strategia de amenajare a judeţului Olt 
 

 
 
3.5. Obiectivele orizontale. Corelarea acţiuni – obiective – necesităţi 

În conformitate cu legislaţia europeană, acțiunile întreprinse privind dezvoltarea 
turismului la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia vor respecta și pune în aplicare principiile 
transversale promovate la nivel comunitar: egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, inovarea 
şi TIC, îmbătrânirea activă, abordarea transregională. 
 
 
-  

 

3.5.1. Egalitatea de şanse. Corelarea acţiuni – obiective – necesităţi 
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Turismul social a devenit un fenomen în continuă creştere, aspect deloc surprinzător 
dacă este luat în considerare faptul că se creează o situaţie win-win în cadrul sectorului turistic. 
Principalul obiectiv al turismului social este de a oferi tot mai multe oportunităţi economice şi 
de ocupare prin creşterea accesibilităţii la turism pentru anumite grupuri dezavantajate precum 
seniori, adulţi cu dizabilităţi, tineri şi familii aflate în circumstanţe dificile. 

La nivelul UE, programul «Calypso» reprezintă o acţiune adoptată de Parlamentul 
European în 2008, cu scopul de a promova parteneriate între sectoarele public, privat şi cel al 
economiei sociale.  Programul «Calypso», derulat cu sprijinul Comisiei Europene are ca obiectiv 
principal schimbul de turişti, în afara sezonului de vârf şi cel puţin între două state membre 
şi/sau ţări candidate, din cele patru grupuri ţintă ale acţiunii Calypso: tineri, persoane în vârstă, 
persoane cu mobilitate redusă şi familii cu venituri mici. 

Calypso reprezintă o iniţiativă a Uniunii Europene ce se derulează pe trei ani şi care 
urmăreşte promovarea turismului social. Turismul social îşi propune să ofere oportunităţi 
sporite, economice şi de angajare, două obiective cheie ale Strategiei Lisabone, prin creşterea 
accesibilităţii la turism pentru anumite grupuri dezavantajate precum seniori, tineri cu vârste 
cuprinse între 18 – 30 ani, persoane cu dizabilităţi şi familii cu venituri reduse. Totodată, 
aceasta formă de turism contribuie la reducerea sezonalităţii şi la dezvoltarea economiilor 
locale şi regionale. Prin oferirea posibilităţii de a merge în vacanţă pentru grupurile sociale 
menţionate, Calypso susţine destinaţiile relativ necunoscute, de mici dimensiuni sau 
emergente, care îşi pot prezenta oferta, chiar şi în perioadele de extrasezon şi crearea de locuri 
de muncă şi în afara perioadelor vârfurilor de sezon.88 

 
Proiectul Healtour se bazează pe studiile pregătitoare Calypso, care analizează 

schimburile în turismul social de extra-sezon din UE şi totodată fructifică studiile şi expertiza 
furnizată de proiectele Calypso aflate în implementare, precum SOWELL89 şi URTS90. Proiectul 
urmăreşte crearea de schimburi transnaţionale şi evaluarea modului în care o “etichetă în 
turismul social” poate implica mai bine sectorul privat (touroperatori, hoteluri, agenţii de 
turism, companii de transport etc.) în crearea de noi produse şi oferte în sectorul turismului 
social. Toate eforturile de cercetare sunt depuse de către partenerii locali relevanţi şi implică 
asociaţii locale şi actorii din turism. 

Cele mai importante patru obiective ale proiectului sunt următoarele: 
- sprijinirea autorităţilor publice în dezvoltarea structurilor Calypso din ţară; 
- oferirea de oportunităţi în vederea creării unor reţele între autorităţile publice, pentru a 

promova schimburile în extra-sezon în cadrul grupurilor ţintă Calypso; 
- realizarea de studii relevante pentru a îmbunătăţi cunoştinţele în domeniu şi a facilita 

schimburile în extra-sezon; 
- ilustrarea modului în care anumite rezultate ale proiectului pot fi conectate cu 

platforma web Calypso, pentru a putea facilita continuitatea proiectelor, dincolo de 
perioada de co-finanţare. 
 
Strategia de dezvoltare a turismului în Regiunea SV Oltenia promovează egalitatea de 

şanse, nediscriminarea si incluziunea socială, contribuie la promovarea egalităţii si 
tratamentului egal dintre femei şi bărbaţi. Abordarea integratoare a egalităţii de gen este 
combinată cu acţiuni specifice pentru creşterea participării durabile si progresului femeilor în 
activitatea profesională. În identificarea priorităților de dezvoltare turistică a regiunii, au fost 
respectate prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse si de tratament 

                                                           
 
89 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/calypso/sowell_project_summary_final_en.pdf 
90 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/calypso/urts_project_summary_final_en.pdf 
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între femei si bărbaţi, egalitate de şanse si nediscriminare, fiind luate in considerare toate 
aspectele  privind politicile si practicile de implementare, astfel încât să nu se realizeze nici o 
deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, 
religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 
necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum si orice alt 
criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 
exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale sau a 
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social si cultural sau în orice alte 
domenii ale vieţii publice. 

Potenţialul turismului social („Turismul pentru toţi”), care promovează incluziunea 
socială şi posibilităţile de mobilitate, oferind schimburi interculturale tuturor grupurilor sociale, 
inclusiv tinerilor, familiilor, cetăţenilor în vârstă şi persoanelor cu mobilitate redusă este din 
păcate prea puţin valorificat in regiune91. 

Strategia Europa 202092 confruntă politica de coeziune cu o serie nouă de încercări. Din 
experienţa acumulată din momentul aplicării Strategiei de la Lisabona pentru creştere 
economică şi locuri de muncă, politica UE contribuie fundamental la succesul Strategiei Europa 
2020 prin eforturi către atingerea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, aceasta fiind un 
obiectiv declarat atât pentru Strategia Europa 2020, cât şi pentru Tratatul de la Lisabona.  
 
Tabel nr. 110 – Corelarea strategiei de dezvoltare a turismului cu obiectivul orizontal 
”Egalitatea de șanse” 
 

Priorităţi Modul în care egalitatea de şanse este luată în considerare 

P1. Îmbunătăţirea gradului de 
valorificare integrată a potenţialului 
turistic la nivel regional 

Prin valorificarea integrată a potenţialului turistic se asigură accesul la 
toate punctele de atracţie ale Regiunii Sud-Vest Oltenia pentru toate 
categoriile de turişti interesaţi. 

P2. Valorificarea patrimoniului 
cultural al regiunii 
 
 

Prin valorificarea superioară a patrimoniului arhitectural şi cultural din 
regiune, se creează premisele creşterii accesului tuturor grupurilor 
sociale la obiectivele de patrimoniu, inclusiv al tinerilor, familiilor, 
cetăţenilor în vârstă şi persoanelor cu mobilitate redusă, astfel încât să 
nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă. 
Politica de resurse umane în domeniul turismului cultural promovează 
egalitatea de şanse, nediscriminarea si incluziunea socială. 

P3. Valorificarea potenţialului turistic 
în mediul rural 
 
 
 

Prin valorificarea superioară a potenţialului turistic din mediul rural se 
creează condiţiile ca un număr tot mai mare de turişti din cadrul 
categoriilor defavorizate (tineri, persoane cu dizabilităţi, familii cu 
venituri mici şi persoane în vârstă) să poată beneficia de serviciile 
specifice acestei forme de turism. 
Politica de resurse umane în domeniul turismului rural promovează 
egalitatea de şanse, nediscriminarea si incluziunea socială. 

P4. Dezvoltarea potenţialului turistic 
balnear, medical, de relaxare şi SPA 
 
 
 
 

Potenţialul turismului social („Turismul pentru toţi”, „Decada balneară”), 
care promovează incluziunea socială şi posibilităţile de mobilitate, oferă 
schimburi interculturale tuturor grupurilor sociale, inclusiv tinerilor, 
familiilor, cetăţenilor în vârstă şi persoanelor cu mobilitate redusă. 
Ambianţa creată de grupurile Calypso este binevenită, mai ales în 
unităţile balneare şi SPA, care-şi doresc un sezon prelungit, fapt ce 
permite un flux turistic pe termen lung, are un nivel de repetabilitate şi 
predictibilitate superior celorlalte categorii. 
Politica de resurse umane în domeniul turismului balnear, medical şi de 
relaxare promovează egalitatea de şanse, nediscriminarea si incluziunea 
socială. 

                                                           
91 www.ancs.ro/.. 
92 http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm 
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P5. Dezvoltarea potenţialului pentru 
turism activ şi orientat spre natură 
 
 

Încurajarea iniţiativelor care promovează o gestionare responsabilă a 
resurselor (energie, apă, materii prime etc.) şi garantează condiţii 
optime de servicii, securitate şi acces la informaţii,  pentru toate 
categoriile de turişti,  reprezintă o măsură permanentă legată de 
dezvolatarea turismului în judeţele din Regiunea Sud-Vest Oltenia. 
Politica de resurse umane în domeniul turismului activ şi orientat spre 
natură promovează egalitatea de şanse, nediscriminarea si incluziunea 
socială.  

P6. Dezvoltarea potenţialului turistic 
al zonelor urbane 
 
 

Prin valorificarea integrată a potenţialului turistic al zonelor urbane  din 
regiune se asigură accesul la toate punctele de atracţie localizate în 
mediul urban, pentru orice turist interesat. 
Politica de resurse umane în domeniul turismului zonelor urbane  
promovează egalitatea de şanse, nediscriminarea si incluziunea socială. 

 
 

 
 
Dezvoltarea durabila înseamnă dezvoltare economică echilibrată şi echitabilă; niveluri 

înalte de ocupare, coeziune socială şi incluziune; un înalt nivel de protecţie a mediului şi o 
utilizare responsabilă a resurselor naturale; o politică coerentă care generează un sistem politic 
deschis, transparent şi justificabil; cooperare internaţională efectivă în vederea promovării 
dezvoltării durabile globale. 

Politica de coeziune oferă cadrul investiţional şi sistemul de aplicare de care este nevoie 
pentru realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020, dezvoltarea durabilă reprezentând unul 
dintre obiectivele majore ale acesteia.  

Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene are şase priorităţi interferente şi 
interdependente, iar rezolvarea lor separată este ineficientă:  

- măsuri care să prevină şi să diminueze efectele defavorabile ale schimbărilor climatice;  
- ameninţările potenţiale pentru sănătatea publică; 
- managementul resurselor naturale cu respectarea biodiversităţii; situaţia deşeurilor;  
- sărăcia şi excluziunea socială;  
- îmbătrânirea populaţiei şi consecinţele sale;  
- aglomerările urbane şi transporturile.  

Eco-eficienţa trebuie să ţină seama de următoarele elemente:  
- emisii mai puţine, substanţe nocive mai puţine; 
- economisirea energiei, a resurselor naturale; 
- mai multă reciclare, utilizarea resurselor regenerabile; 
- produse care durează mai mult, produse utile şi eficiente.  

Numeroase dificultăţi ce ţin de combaterea schimbărilor climatice pot fi tratate doar la 
nivel local. Preocupările privind climatul trebuie luate in calcul atunci când se investesc fonduri 
regionale în infrastructuri de amploare, precum reţelele de transport rutier şi public. 

Prioritățile de dezvoltare considerate în cadrul elaborării strategiei au urmărit principiile 
dezvoltării durabile pe parcursul diverselor etape de implementare, astfel încât să se asigure 
protecţia mediului, a resurselor şi a biodiversităţii. 

În acest context, strategia cuprinde propuneri pentru dezvoltarea competenţelor de 
management al mediului şi tehnologiilor de mediu. Obiectivul general al promovării dezvoltării 
durabile este acela de a avea oameni mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor 
prezente şi viitoare şi pentru a acţiona cu responsabilitate faţă de generaţiile viitoare.  

Importanţa rolului care poate fi jucat de autorităţile locale şi regionale în ceea ce 
priveşte gestionarea durabilă a destinaţiilor turistice, ca şi iniţiativele autorităţilor locale şi 
regionale, sunt emblematice pentru dezvoltarea modelelor de turism durabil şi este 

3.5.2. Dezvoltarea durabilă. Corelarea acţiuni – obiective – necesităţi 
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fundamental să se exploateze la maximum experienţa şi cunoştinţele respective, prin 
promovarea cooperării locale şi regionale . 

 Creşterea numărului de turişti în Regiunea SV Oltenia, aşteptată în condiţiile dezvoltării 
turismului, va suprasolicita mediul înconjurător, putând afecta echilibrul ecosistemului. 
Presiunea asupra mediului va fi ţinută sub control într-o regiune cu un patrimoniu natural 
deosebit, pentru a permite valorificarea acestuia într-o manieră durabilă şi printr-o repartizare 
spaţială uniformă a activităţilor turistice. 
 

Tabel nr. 111 – Corelarea strategiei de dezvoltare a turismului cu obiectivul orizontal 
”Dezvoltare durabilă” 
 

Priorităţi Modul în care dezvoltarea durabilă este luată în considerare 

P1. Îmbunătăţirea gradului 
de valorificare integrată a 
potenţialului turistic la nivel 
regional 
 
 
 
 
 
 
 

Măsurile prevăzute referitoare la valorificarea integrată a potenţialului turistic al 
Regiunii Sud-Vest Oltenia, cu accent pe crearea de circuite şi promovarea 
naţională şi internaţională a zonei, sunt în concordanţă cu principiile dezvoltării 
durabile. 
Importanţa rolului care poate fi jucat de autorităţile locale şi regionale în ceea ce 
priveşte gestionarea durabilă a destinaţiilor turistice, ca şi iniţiativele autorităţilor 
locale şi regionale, sunt emblematice pentru dezvoltarea modelelor de turism 
durabil şi este fundamental să se exploateze la maximum experienţa şi 
cunoştinţele respective, prin promovarea cooperării locale şi regionale. În acest 
sens, un rol deosebit va avea crearea unei structuri de coordonare participativă 
la nivel regional. 

P2. Valorificarea 
patrimoniului cultural al 
regiunii 

Restaurarea patrimoniului arhitectural şi cultural, valorificarea specificului 
etnografic şi etnic, se vor realiza cu maximum de responsabilitate, încât şi 
generaţiile actuale şi viitoare să se bucure de aceste inestimabile resurse. 

P3. Valorificarea 
potenţialului turistic în 
mediul rural 

Valorificarea potenţialului turistic natural din mediul rural se realizează prin 
promovarea produselor turistice autentice, a tradiţiilor şi obiceiurilor locale.  

P4. Dezvoltarea 
potenţialului turistic 
balnear, medical, de 
relaxare şi SPA 
 

Măsurile de integrare a staţiunilor în circuite turistice, ca şi activităţile de 
promovare a zonelor turistice învecinate conţin prevederi referitoare la 
dezvoltarea economică echilibrată şi echitabilă,  protecţia  mediului şi o utilizare 
responsabilă a resurselor naturale.  
Valorificarea superioară a izvoarelor minerale şi  a altor resurse turistice balneare 
se armonizează cu principiile de dezvoltare durabilă. 

P5. Dezvoltarea 
potenţialului pentru turism 
activ şi orientat spre natură 
 
 
 

Investiţiile pentru dezvoltarea structurilor legate de sport şi petrecere a timpului 
liber respectă principiile de amenajare turistică a teritoriului. 
Valorificarea durabilă a potenţialului pentru turism activ şi orientat spre natură 
se va realiza prin acţiuni de conservare a biodiversităţii, creşterea gradului de 
conştientizare a actorilor implicaţi în activităţi ecoturistice, prin formarea 
custozilor de arii protejate şi prin acţiuni de educaţie ecologică. 

P6. Dezvoltarea 
potenţialului turistic al 
zonelor urbane 

Valorificarea potenţialului de arheologie industrială, investiţiile pentru 
reabilitarea centrelor istorice se vor realiza în concordanţă cu principiile de 
dezvoltare durabilă. 

 
 

 
 

Tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC) sunt esenţiale pentru a îmbunătăţi 
competitivitatea industriei europene şi pentru a răspunde cerinţelor societăţii şi economiei. 

Este fundamentală stimularea cooperării în sectorul turismului nu numai la nivel 
regional și național, ci și la nivel european, întrucât acesta, ca sector transversal de activitate, 
necesită o serie de măsuri care să cuprindă diverse domenii şi politici. Acest obiectiv poate fi 
realizat prin:  

3.5.3. Inovare şi TIC. Corelarea acţiuni – obiective – necesităţi 
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- diversificarea ofertei turistice prin punerea în valoare a patrimoniului local, precum şi 
crearea de platforme TIC pentru turism; 

- punerea în practică a unui „observator virtual al turismului”, ale cărui obiective să fie 
atât studierea ofertei, cât şi o mai bună cunoaştere a cererii, a tendinţelor pieţei şi a 
prognozelor pe termen scurt şi mediu. Autorităţile regionale dispun de o enormă 
experienţă, de care trebuie să se profite, prin promovarea cooperării regionale, pentru a 
se obţine cele mai bune rezultate de pe urma acestor politici. 

 

Tabel nr. 112 – Corelarea strategiei de dezvoltare a turismului cu obiectivul orizontal ”Inovare 
și TIC” 
 

Priorităţi Modul în care tema inovare şi TIC este luată în considerare 

P1. Îmbunătăţirea gradului de 
valorificare integrată a 
potenţialului turistic la nivel 
regional 

- modernizarea serviciilor publice; 
- sprijinirea cooperării şi a accesului la informaţii. 

P2. Valorificarea patrimoniului 
cultural al regiunii 
 
 

- stimularea prezentării ofertei turistice prin mijloace electronice (website);  
- sistem de rezervări on-line; 
- diversificarea ofertei turistice prin valorificarea superioară a patrimoniului 
cultural. 

P3. Valorificarea potenţialului 
turistic în mediul rural 
 
 

- crearea unui sistem de rezervări on-line; 
- sprijinirea cooperării şi a accesului la informaţii; 
- diversificarea ofertei turistice prin valorificarea superioară a potenţialului 
turistic al mediului rural. 

P4. Dezvoltarea potenţialului 
turistic balnear, medical, de 
relaxare şi SPA 
 
 
 

- modernizarea serviciilor de sănătate; 
- progresele în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, prin modernizarea serviciilor 
de  tratament şi relaxare; 
- crearea unui sistem de rezervări on-line; 
- diversificarea ofertei turistice prin valorificarea superioară a potenţialului 
balnear, medical şi de relaxare. 

P5. Dezvoltarea potenţialului 
pentru turism activ şi orientat 
spre natură 

- inovare prin creativitate şi gestionare durabilă a ariilor protejate; 
- diversificarea ofertei turistice prin punerea în valoare a patrimoniului local; 
- crearea unui sistem de rezervări on-line. 

P6. Dezvoltarea potenţialului 
turistic al zonelor urbane 
 
 
 
 

- facilitarea de creativitate şi de gestionare,  
- modernizarea serviciilor publice de transport; 
- sprijinirea cooperării şi a accesului la informaţii; 
- diversificarea ofertei turistice prin valorificarea superioară a patrimoniului 
urban; 
- crearea unui sistem de rezervări on-line. 

 
 
 
 

Având în vedere creşterea numărului persoanelor vârstnice si rolul lor în societate, 
necesitatea abordării unor iniţiative eficiente de promovare a „îmbătrânirii active” si asigurarea 
de oportunităţi pentru activitatea turistică adresată persoanelor vârstnice devine din ce în ce 
mai relevantă.  

Anul 2012 a fost declarat „Anul european al îmbătrânirii active”. Anul european al 
îmbătrânirii active şi solidarităţii între generaţii a avut ca scop sensibilizarea publicului în ceea 
ce priveşte contribuţia persoanelor în vârstă la dezvoltarea societăţii şi a diverselor moduri de a 
favoriza această contribuţie.  

3.5.4. Îmbătrânirea activă. Corelarea acţiuni – obiective – necesităţi 
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Îmbătrânirea activă înseamnă înaintarea în vârstă în condiţii optime de sănătate, un rol 
activ în societate şi împlinirea pe plan profesional, dar şi autonomie în viaţa de zi cu zi şi 
implicare în activităţi civice. 

În Strategia de dezvoltare a turismului balnear în România sunt prezentate o serie de 
procese şi fenomene economico-sociale care vor determina, pe termen mediu şi lung, 
dezvoltarea acestei forme de turism, în condiţiile în care: 

- procesul de îmbătrânire a devenit o problemă pentru toate statele din Uniunea 
Europeană; 

- durata medie de vârstă a trecut de 70 de ani;  
- România s-ar putea poziţiona ca o ţară-pilot pe filiera „îmbătrânirii lente și frumoase” şi 

luptei împotriva îmbătrânirii şi ar putea crea primul CLUSTER european, începând cu 
examenul medical general, până la cură şi producţia de produse cosmetice şi/sau 
industriale.  

       Îmbătrânirea populaţiilor vest - europene reprezintă un important  potenţial de creştere 
pentru staţiunile balneare din Regiunea SV Oltenia, care ar dori să se lanseze pe această piaţă: 

- în 2030, persoanele de peste 60 de ani vor reprezenta mai mult de un sfert din 
populaţia Franţei, faţă de 20% astăzi; nici Germania, nici ţările nordice nu mai reuşesc să 
asigure reînnoirea generaţiilor; 

- în 2030, cei de peste 60 de ani vor reprezenta 37 % din populaţia Germaniei  şi 30 % 
din populaţia ţărilor nordice; 

- puterea de cumpărare a unei persoane de peste 50 de ani este  superioară cu 30 % 
celei a altor categorii de vârstă, seniorii deţinând peste 50% din venitul net al gospodăriilor din 
Europa de Vest.         
          Pentru a mări atractivitatea regiunii şi, deci, pentru a atrage o nouă clientelă, este necesar 
să se treacă de la o poziţionare de staţiune balneară, adesea axată pe afecţiunile reumatice şi 
tratamente diverse la cea de staţiune globală centrată pe lupta împotriva îmbătrânirii, printr-o 
deschidere către o clientelă cu vârsta cuprinsă între  50 şi 65 de ani, continuând în acelaşi timp 
axarea pe componenta fundamentală reprezentată de apa termală.  
        Un astfel de demers aplicat în România, pe un număr extrem de limitat de centre 
balneare, urmăreşte o serie de obiective, cum ar fi: 

- adoptarea unei abordări inovatoare în termeni de nevoi/servicii, luând în  considerare 
noile aşteptări ale populaţiilor europene, în domeniul sănătăţii şi al prevenţiei şi, mai ales, în 
domeniul mai specializat al luptei împotriva îmbătrânirii sub toate formele sale; 

- valorificarea unui atu unic al României, cu prezenţa unui personal medical şi 
paramedical format şi punerea în valoare a unui know-how renumit în primirea seniorilor 
(majoritatea clienţilor staţiunilor au vârste de peste 67 de ani, curele Dr. Aslan sunt cunoscute 
în Europa de Vest); 

- reactualizarea şi reafirmarea rolului preventiv şi de educaţie sanitară al centrelor, 
precum şi dezvoltarea unor servicii inovatoare la distanţă şi pe tot parcursul anului, în 
completarea curei balneare tradiţionale;  

- conceperea unor oferte noi de îngrijire medicală, de activităţi  de agrement şi de 
structuri de primire turistică care să corespundă aşteptărilor/dificultăţilor seniorilor din punct 
de vedere al  accesibilităţii,  ergonomiei, calităţii şi diversificării serviciilor. 
        Această orientare ar putea, de asemenea, să se numere printre obiectivele unui plan 
naţional pentru „Îmbătrânirea frumoasă”, elaborate de ministerele sănătăţii şi muncii şi care să 
aibă susţinerea acestora în vederea promovării: 

- strategiilor de prevenire a complicaţiilor bolilor cronice; 
- comportamentelor favorabile sănătăţii (activităţi fizice şi sportive, nutriţie sănătoasă); 
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- ameliorarea mediului individual şi colectiv şi a calităţii vieţii persoanei vârstnice: 
locuinţă, ajutoare tehnice, amenajări speciale în oraşe şi alte localităţi; 

- întărirea rolului social al seniorilor, favorizând participarea lor la viaţa socială, culturală, 
artistică, consolidând legăturile între generaţii şi promovând solidaritatea intergeneraţii.             
Dezvoltarea strategiilor de promovare a îmbătrânirii active şi a solidarităţii între 

generaţii va fi intensă în perioada 2010-2020, fiind una dintre principalele teme de lucru de pe 
agenda Uniunii Europene. Aceste strategii se axează pe următoarele obiective: 

- diminuarea barierelor impuse persoanelor vârstnice pe piaţa muncii; 
- schimbarea atitudinii cu privire la vârsta pensionării şi la perioada de pensionare 

(pensiei îi pot fi adăugate venituri suplimentare prin continuarea activităţii 
profesionale); 

- crearea unei politici „Age-friendly”; 
- schimbarea percepţiei persoanelor vârstnice şi a capacităţilor acestora de către 

generaţiile mai tinere; 
- definirea clară a termenilor „tinereţe” şi „bătrâneţe”.93 

 

Tabel nr. 113 – Corelarea strategiei de dezvoltare a turismului cu obiectivul orizontal 
”Îmbătrânire activă” 
 

Priorităţi Modul în care îmbătrânirea activă este luată în considerare 

P1. Îmbunătăţirea gradului de 
valorificare integrată a potenţialului 
turistic la nivel regional 

- valorificarea potențialului turistic la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în 
mod integrat, va oferi turiștilor ce au depășit o anumită medie de vârstă 
posibiltatea trăirii unei experiențe unice care să îmbine diverse forme 
de turism și care să fie adaptată la necesitățile și dorințele fiecărui 
turist. 

P2. Valorificarea patrimoniului 
cultural al regiunii 
 
 

 - persoanele vârstnice sunt încurajate să rămână în câmpul muncii şi să 
împărtăşească din experienţa lor celorlalte generaţii, să se implice 
voluntar în diverse activităţi culturale, comunitare şi economice, care 
contribuie la dezvoltarea societăţii; 
- pachetele turistice propuse pot fi adaptate într-o mare măsură pentru 
seniori. 

P3. Valorificarea potenţialului turistic 
în mediul rural 

- diminuarea barierelor impuse persoanelor vârstnice pe piaţa muncii; 
- pachetele turistice propuse pot fi adaptate într-o mare măsură pentru 
seniori. 

P4. Dezvoltarea potenţialului turistic 
balnear, medical, de relaxare şi SPA 

- lansarea unor produse turistice privind metodele de prevenire a bolilor 
bătrâneţii prin îngrijire medicală supravegheată; 
- pachetele turistice propuse pot fi adaptate într-o mare măsură pentru 
seniori. 

P5. Dezvoltarea potenţialului pentru 
turism activ şi orientat spre natură 

- schimbarea stilului de viaţă într-unul sănătos şi prin menţinerea activă 
a funcţiilor fizice şi intelectuale; 
- pachetele turistice propuse pot fi adaptate și pentru seniori. 

P6. Dezvoltarea potenţialului turistic 
al zonelor urbane 

- implicarea voluntară a persoanelor vârstnice în diverse activităţi 
culturale, comunitare şi economice, care contribuie la dezvoltarea 
societăţii; 
- pachetele turistice propuse pot fi adaptate și pentru seniori. 

 
 
 

 
Priorităţile dezvoltării teritoriale a Uniunii Europene, pentru realizarea obiectivelor 

europene prin politici teritoriale, au în vedere: 

                                                           
93 www.mmuncii.ro/.../2012-anul-european-al-imbatranirii-active 
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- promovarea de „clustere” transnaţionale competitive şi inovatoare, prin relaţii strânse şi 
directe între politicile de inovare şi politicile de dezvoltare regională, între lumea 
afacerilor, cea a mediului ştiinţific şi cea a administraţiei şi prin întărirea identităţii 
internaţionale şi a specializării oraşelor mici şi mijlocii şi a zonelor rurale, identificarea 
priorităţilor pentru cooperare şi a sinergiilor în investiţii pentru a crea „clustere” 
transnaţionale; 

- întărirea structurilor ecologice si a resurselor culturale: promovarea dezvoltării 
serviciilor bazate pe natură şi cultură, în special în zonele care nu au condiţii favorabile 
pentru alte tipuri de dezvoltare economică; utilizarea resurselor culturale ca potenţial 
teritorial pentru inovare, creştere economică şi locuri de muncă, cu menţinerea 
identităţilor culturale regionale; dezvoltarea reţelelor ecologice existente pentru 
crearea unei structuri ecologice transeuropene integrate si durabile cu coridoare verzi şi 
zone de peisaje culturale; 

- consolidarea reţelelor tehnologice transeuropene: întărirea coeziunii teritoriale prin 
dezvoltarea integrată a sistemelor feroviare de mare viteză, a reţelei de aeroporturi 
regionale, a căilor navigabile interioare, ca si a căilor rutiere transeuropene din Europa 
de est; 

- promovarea dezvoltării urbane policentrice: afirmarea şi dezvoltarea profilului şi 
rolurilor transeuropene specifice ale regiunilor metropolitane si a altor zone urbane, 
pentru o mai bună exploatare a potenţialului lor teritorial, în vederea atragerii 
investiţiilor şi întăririi competitivităţii lor. 
Cooperarea transfrontalieră are drept scop integrarea zonelor despărţite de graniţe 

naţionale, dar care se confruntă cu probleme comune, ce necesită soluţii comune şi contribuie 
la integrarea economică şi socială, prin transferul de cunoştinţe, dezvoltarea afacerilor între 
actori din turism din ţări diferite, integrarea pieţelor muncii din diferite ţări; îmbunătăţirea 
infrastructurilor de transport şi comunicaţii existente şi dezvoltarea altora noi, acolo unde este 
cazul, creşterea competitivităţii regiunilor de graniţă.  

Cooperarea interregională vizează: creşterea gradului de inovaţii, schimbul de 
experienţă privind dezvoltarea urbană şi relaţiile dintre oraşe şi zonele rurale, modernizarea 
serviciilor din sectorul public şi implementarea programelor de cooperare. 
 
 
 
 
 
 
Tabel nr. 114 – Corelarea strategiei de dezvoltare a turismului cu obiectivul orizontal 
”Abordare transregională” 
 

Priorităţi Modul în care abordarea transregională este luată în considerare 

P1. Îmbunătăţirea gradului de 
valorificare integrată a potenţialului 
turistic la nivel regional 
 

- integrarea zonelor despărţite de graniţe naţionale, care se confruntă 
cu probleme comune, ce necesită soluţii comune şi contribuie la 
integrarea economică şi socială, prin transferul de cunoştinţe, 
dezvoltarea afacerilor între actori din turism din ţări diferite. 

P2. Valorificarea patrimoniului cultural 
al regiunii 

- îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi comunicaţii existente, 
creşterea competitivităţii regiunilor de graniţă; 
- utilizarea resurselor culturale ca potenţial teritorial pentru inovare, 
creştere economică şi locuri de muncă, cu menţinerea identităţilor 
culturale regionale. 

P3. Valorificarea potenţialului turistic 
în mediul rural 

- întărirea identităţii şi a specializării zonelor rurale, identificarea 
priorităţilor pentru cooperare şi crearea de „clustere” transnaţionale 
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P4. Dezvoltarea potenţialului turistic 
balnear, medical, de relaxare şi SPA 

- identificarea priorităţilor pentru cooperare transnaţională 

P5. Dezvoltarea potenţialului pentru 
turism activ şi orientat spre natură 

- promovarea dezvoltării serviciilor bazate pe natură şi cultură; 
- dezvoltarea reţelelor ecologice existente pentru crearea unei 
structuri ecologice transeuropene integrate si durabile cu coridoare 
verzi şi zone de peisaje culturale. 

P6. Dezvoltarea potenţialului turistic al 
zonelor urbane 
 
 
 

- întărirea identităţii şi a specializării oraşelor mici şi mijlocii, 
identificarea priorităţilor pentru cooperare şi investiţii pentru a crea 
„clustere” transnaţionale; 
- o mai bună exploatare a potenţialului teritorial urban, în vederea 
atragerii investiţiilor şi întăririi competitivităţii zonelor urbane. 

 
 
3.6. Surse de finanţare identificate pe tipologii de intervenţie şi bugetul estimativ total al 
planului de acţiune   
 
Tabel nr. 115 – Surse de finanţare identificate pe tipologii de intervenţie şi bugetul estimativ 
total al planului de acţiune 
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A.1.1. Crearea brand-ului turistic regional Achizitie publica POR

Structura coordonatoare 

participativă în domeniul 

turismului 1 5.000.000,00                           

A.1.2. Promovarea naţională şi internaţională

Achizitie publica, proiecte 

de grant POR

Structura coordonatoare 

participativă în domeniul 

turismului, operatori în domeniul 

turismului 4 45.000.000,00                         

A.1.3. Crearea şi actualizarea unuiportal web dedicat turismului regional Achizitie publica POR

Structura coordonatoare 

participativă în domeniul 

turismului 1 15.000.000,00                         

A.1.4. Sprijin pentru extinderea conexiunilor pentru zboruri internaţionale Schemă de ajutor de stat POR Întreprinderi (Companii aeriene) 3 10.000.000,00                         

A.1.5. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport la nivel regional

Achizitie publica, proiecte 

de grant POS TRANS

Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii, autorități locale, 

CFR 5 100.000.000,00                      

A.1.6. Crearea de circuite turistice tematice la nivel regional

Proiecte de grant, schemă 

de ajutor de stat POR

Operatori turistici, autorități 

locale, Stuctura coordonatoare 

participativă în domeniul 

turismului 5 50.000.000,00                         

A.1.7. Crearea de circuite turistice inter-tematice la nivel regional

Proiecte de grant, schemă 

de ajutor de stat POR

Operatori turistici, autorități 

locale, Stuctura coordonatoare 

participativă în domeniul 

turismului 3 20.000.000,00                         

A.1.8. Crearea şi actualizarea unui calendar comun de evenimente la nivel 

regional Achizitie publica POR

Structura coordonatoare 

participativă în domeniul 

turismului 1 20.000.000,00                         

A.1.9. Crearea unei reţele de puncte de informare turistică

Proiecte de grant POR

Structura coordonatoare 

participativă în domeniul 

turismului, autorități locale 12 15.000.000,00                         

A.1.10. Crearea unei structuri de coordonare participativă în domeniul 

turismului la nivel regional Proiecte de grant PODCA ADR SV Oltenia 1 10.000.000,00                         

36 290.000.000,00                      

A.2.1. Restaurarea şi valorificarea turistică a patrimoniului arhitectural şi 

cultural în vederea creşterii accesului publicului şi a numărului vizitatorilor Proiecte de grant POR

Autorități publice locale, alte 

instituții publice 10 70.000.000,00                         

A.2.2. Creşterea accesului, prin investiţii publice, la obiectivele de patrimoniu 

cultural şi arhitectural Proiecte de grant POR Autorități publice locale 5 20.000.000,00                         

A.2.3. Sprijin pentru iniţiativele de valorificare a specificului etnografic şi etnic Proiecte de grant POR

Autorități publice locale, ONG-

uri, operatori turistici și alți agenți 

economici 4 10.000.000,00                         

A.2.4. Sprijin pentru iniţiativele de integrare a ofertei culturale şi de 

organizare de circuite Proiecte de grant POR

Autorități publice locale, ONG-

uri, operatori turistici și alți agenți 

economici 5 10.000.000,00                         

A.2.5. Crearea şi actualizarea unui calendar de evenimente culturale, în strânsă 

corelare cu patrimoniul cultural Proiecte de grant POR Autorități publice locale 3 30.000.000,00                         

A.2.6. Promovarea turistică integrată (numai pentru circuite sau grupuri 

minime de atracţii) Proiecte de grant POR

Autorități publice locale, 

operatori turistici 3 10.000.000,00                         

A.2.7. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu Proiecte de grant POSDRU

Furnizori de formare profesională 

autorizați 3 10.000.000,00                         

33 160.000.000,00                      
A.3.1. Sprijin pentru crearea de structuri de cazare sustenabilă, de mici 

dimensiuni în zonele rurale Schemă de ajutor de stat POR Întreprinderi nou create 100 10.000.000,00                         

A.3.2. Sprijin pentru modernizarea şi restructurarea structurilor existente de 

cazare din zonele rurale Schemă de ajutor de stat POR Întreprinderi 10 5.000.000,00                           

A.3.3. Investiţii publice locale pentru infrastructura de transport în zonele 

rurale Proiecte de grant PNDR Autorități publice locale 10 75.000.000,00                         

A.3.4. Investiţii publice locale pentru infrastructura de management al apei în 

zonele rurale Proiecte de grant PNDR Autorități publice locale 10 50.000.000,00                         

A.3.5. Investiţii publice locale pentru infrastructura de management al 

deşeurilor în zonele rurale Proiecte de grant PNDR Autorități publice locale 5 20.000.000,00                         

A.3.6. Investiţii pentru creşterea şi valorificarea gradului de atractivitate 

pentru puncte de interes locale (stână, atelier de olărit etc.) Proiecte de grant POR

Autorități publice locale, ONG-

uri, operatori turistici și alți agenți 

economici 10 5.000.000,00                           

A.3.7. Crearea de drumuri tematice la nivel local Proiecte de grant PNDR

Autorități publice locale, ONG-

uri, operatori turistici și alți agenți 

economici 3 5.000.000,00                           

A.3.8. Sprijin pentru iniţiativele de organizare de circuite în mediul rural Proiecte de grant PNDR

Autorități publice locale, ONG-

uri, operatori turistici și alți agenți 

economici 5 5.000.000,00                           

A.3.9. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu Proiecte de grant POSDRU

Furnizori de formare profesională 

autorizați 1 3.000.000,00                           

154 178.000.000,00                      

A.4.1. Investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea bazelor de tratament Proiecte de grant, schemă 

de ajutor de stat POR

Autorități publice locale, agenți 

economici 4 100.000.000,00                      

A.4.2. Investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea structurilor de cazare, 

alimentaţie şi agrement în staţiunile şi localităţile cu potenţial Schemă de ajutor de stat POR

Agenți economici ce activează în 

domeniul turismului 6 30.000.000,00                         

A.4.3. Investiţii publice locale pentru infrastructura de acces și servicii publice 

la staţiuni şi localităţile cu potenţial Proiecte de grant POR Autorități publice locale 4 10.000.000,00                         

A.4.4. Crearea şi actualizarea unui calendar de evenimente în staţiuniși suport 

acordat altor investiții relevante ce vizează diversificarea ofertei turistice. Proiecte de grant POR Autorități publice locale 6 15.000.000,00                         

A.4.5. Măsuri de integrare a staţiunilor şi a localităţilor cu potenţial într-un 

circuit Proiecte de grant POR

Autorități publice locale, 

Structura coordonatoare 

participativă în domeniul 

turismului 1 15.000.000,00                         

A.4.6. Acţiuni de promovare turistică integrată (cel puţin la nivelul unei 

staţiuni) Proiecte de grant POR

Autorități publice locale, 

operatori turistici 4 5.000.000,00                           

A.4.7. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu Proiecte de grant POSDRU

Furnizori de formare profesională 

autorizați 2 10.000.000,00                         

27 185.000.000,00                      

A.5.1. Investiţii publice locale pentru infrastructura de bază în zonele cu 

potenţial Proiecte de grant POR Autorități publice locale 4 50.000.000,00                         

A.5.2. Investiţii pentru dezvoltarea structurilor legate de sport şi petrecere a 

timpului liber legate de potenţialul natural, în special prin crearea unor trasee, 

circuite și a infrastructurii de ghidare a turiștilor. Proiecte de grant, schemă 

de ajutor de stat POR

Autorități publice locale, 

întreprinderi 4 60.000.000,00                         

A.5.3. Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea capacității de cazare in 

zonele cu potential Schemă de ajutor de stat POR Întreprinderi 5 50.000.000,00                         

A.5.4. Acţiuni de promovare turistică integrată (pentru un număr minim de 

structuri) Proiecte de grant POR

Autorități publice locale, 

operatori turistici 1 5.000.000,00                           

A.5.5. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu Proiecte de grant POSDRU

Furnizori de formare profesională 

autorizați 1 3.000.000,00                           

15 168.000.000,00                      

A.6.1. Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea capacităţii de cazare Schemă de ajutor de stat POR Întreprinderi 10 50.000.000,00                         

A.6.2. Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea capacităţii de organizare 

de conferinţe şi evenimente Schemă de ajutor de stat POR Întreprinderi 5 50.000.000,00                         

A.6.3. Investiţii pentru reabilitarea centrelor istorice Proiecte de grant POR Autorități publice locale 3 150.000.000,00                      

A.6.4. Iniţiative de integrare a ofertei turistice din zonele urbane în circuite Proiecte de grant POR Autorități publice locale 3 10.000.000,00                         

A.6.5. Iniţiative de integrare a ofertei turistice în circuite inter-urbane şi 

urbane-rurale Proiecte de grant POR

Autorități publice locale, 

Structura coordonatoare 

participativă în domeniul 

turismului 2 10.000.000,00                         

A.6.6. Crearea şi actualizarea unui calendar de evenimente Proiecte de grant POR Autorități publice locale 2 15.000.000,00                         

A.6.7. Iniţiative de valorificare a potenţialului de arheologie industrială

Proiecte de grant, schemă 

de ajutor de stat POR

Autorități publice locale, 

Întreprinderi 3 10.000.000,00                         

A.6.8. Dezvoltarea resurselor umane în domeniu Proiecte de grant POSDRU

Furnizori de formare profesională 

autorizați 3 10.000.000,00                         

31 305.000.000,00                      

1.286.000.000,00                   

Calcularea bugetului 

estimat (lei)
Numărul de proiecte prevăzuteStructura strategiei

Total Strategie

Prioritate 5 - Dezvoltarea 

potenţialului pentru turism 

activ şi orientat spre natură

Prioritate 6 - Dezvoltarea 

potenţialului turistic al 

zonelor urbane

Tipuri de interventie

Tipul programului 

de finanțare 

(equivalent 2007-

2013)

Total Prioritate 1

Prioritate 1 - Îmbunătăţirea 

gradului de valorificare 

integrată a potenţialului 

turistic la nivel regional

Total Prioritate 2

Prioritate 4 - Dezvoltarea 

potenţialului turistic balnear 

de relaxare, spa și medical

Prioritate 2 - Îmbunătăţirea 

accesibilităţii şi valorificării 

patrimoniului cultural al 

regiunii

Tipul Beneficiarilor aplicanți la 

programul de finanțare

Total prioritate 3

Prioritate 3 - Dezvoltarea 

potenţialului turistic în 

mediul rural

Total prioritate 4

Total prioritate 5

Total Prioritate 6
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3.7. Indicatori de monitorizare şi evaluare a strategiei (realizare, rezultat, impact)  
 
Cuantificarea nivelului de dezvoltare turistică regională atins în urma implementării 

prezentei strategii se poate face printr-un sistem de indicatori și o metodologie definită în acest 
sens.  

Toate obiectivele propuse în strategia de dezvoltare a turismului în Regiunea SV Oltenia  
sunt coerente cu documentele programatice naţionale şi europene, vizând asigurarea unei 
dezvoltări echilibrate a teritoriului regiunii, prin valorificarea resurselor locale şi susţinerea 
economiilor locale, cu păstrarea valorilor mediului înconjurător şi asigurarea condiţiilor de 
oportunităţi egale pentru întreaga populaţie. Un alt rezultat al aplicării acestei strategii de 
dezvoltare va fi asigurarea unei dezvoltări policentrice echilibrate a regiunii şi eliminarea 
disparităţilor intra-regionale. 

Printe criteriile generale de prioritizare a proiectelor prin care va fi posibilă finanţarea 
axelor strategice de dezvoltare a turismului în Regiunea SV Oltenia se pot număra: 

- timpul de implementare (realizare) a proiectului; 
- gradul de integrare şi sinergia proiectului cu alte proiecte; 
- impactul regional al proiectului; 
- gradul de maturitate al proiectului; 
- capacitatea financiară şi administrativă a beneficiarului de a realiza proiectul; 
- capacitatea de gestionare a proiectului în etapa de operare a acestuia; 
- numărul de locuri de muncă directe care se creează în urma proiectului; 
- contribuţia la realizarea obiectivelor politicii de mediu; 
- gradul de inovare al proiectului; 
- rolul parteneriatului instituţional în promovarea şi implementarea proiectului; 
- contribuţia proiectului la creşterea investiţiilor, cu precădere a investiţiilor străine 

directe. 
În vederea implementării proiectelor pe măsurile cuprinse în strategia de dezvoltare a 

turismului la nivelul Regiunii SV Oltenia, se vor monitoriza şi evalua următorii indicatori:  
 
1. Indicatori de realizare 
 

Tabel nr. 116 – Indicatori de realizare a strategiei de dezvoltare a turismului 
Prioritatea/acţiunea Indicatori de realizare 

P1. Îmbunătăţirea gradului de valorificare integrată a potenţialului turistic la nivel regional 

Crearea brand-ului turistic regional - brand turistic realizat 

Promovarea naţională şi internaţională - set de instrumente și inițiative de promovare realizate și 
puse în aplicare 

Crearea şi actualizarea unui portal web dedicat 
turismului regional 

-  reţele de rezervare on-line 
- portal web care să promoveze regiunea SV Oltenia ca un 
teritoriu integrat și care să ofere turiștilor acces către 
diverse servicii conexe. 

Sprijin pentru extinderea conexiunilor pentru 
zboruri internaţionale 

- conexiuni extinse pentru zboruri internaţionale 

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport la nivel 
regional 

- suprafaţa de parcări realizate; 
- linii de transport ecologic, staţii modernizate/ reabilitate; 
- informaţii complete  cu privire la programul mijloacelor de 
transport în comun; 
 - porturi turistice de interes regional/ local extinse și 
modernizate, inclusiv debarcadere amplasate pe lacurile de 
agrement; treceri pentru bac modernizate; 
- căi de transport electrificate modernizate; 
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Crearea de circuite turistice tematice la nivel 
regional 

- areale de interes turistic identificate şi circuite tematice 
realizate pentru valorificarea potenţialului turistic 

Crearea de circuite turistice inter-tematice la 
nivel regional 

 - circuite turistice inter-tematice identificate și realizate la 
nivel regional 

Crearea şi actualizare a unui calendar comun de 
evenimente la nivel regional 

- calendar comun de evenimente realizat la nivel regional, 
care să îmbine turismul cultural şi de evenimente cu 
turismul activ şi rural  

Crearea unei reţele de puncte de informare 
turistică 

- reţele de rezervare on-line 
 

Crearea unei structuri de coordonare 
participativă în domeniul turismului la nivel 
regional 

- rețea de centre de informare turistică realizată 

P2. Îmbunătăţirea accesibilităţii şi valorificării patrimoniului cultural al regiunii 

Restaurarea şi valorificarea turistică a 
patrimoniului arhitectural şi cultural în vederea 
creşterii accesului publicului şi a numărului 
vizitatorilor 

- obiective de patrimoniu cultural şi arhitectural restaurate 
și valorificate 
  

  
  

Creşterea accesului, prin investiţii publice, la 
obiectivele de patrimoniu cultural şi arhitectural 

- accesibilitate îmbunătățită către arealele şi obiectivele 
culturale (căi, rute de transport, etc.) 
  

   

Sprijin pentru iniţiativele de valorificare a 
specificului etnografic şi etnic 

- inițiative de promovare a atractivităţii şi a specificităţii 
valorilor etno-culturale organizate 

   

Sprijin pentru iniţiativele de integrare a ofertei 
culturale şi de organizare de circuite 

- cuantum sprijin financiar acordat firmelor care 
promovează patrimoniul etno-cultural în cadrul traseelor și 
circuitelor turistice 

Crearea şi actualizarea unui calendar de 
evenimente culturale, în strânsă corelare cu 
patrimoniul cultural 

- calendar de evenimente culturale la nivel regional şi local 
realizat, care să îmbine turismul cultural şi de evenimente 
cu alte forme de turism  

Promovarea turistică integrată (numai pentru 
circuite sau grupuri minime de atracţii) 

- ofertă culturală diversificată la nivelul destinaţiei turistice 
   

Dezvoltarea resurselor umane în domeniu - număr cursuri de instruire pentru dezvoltarea tehnicilor de 
management, reconversie profesională, antreprenoriat, 
turism, managementul calităţii, sprijinirea sectorului 
serviciilor turistice; 
- număr de persoane certificate ca urmare a participării la 
instruire; 
-  cursuri și programe pentru dobândirea abilităţilor 
necesare pătrunderii pe piaţa muncii a persoanelor cu 
dizabilităţi, a persoanelor în vârsta şi a persoanelor excluse 
social; 
- rata participării femeilor pe piaţa muncii. 

P3. Dezvoltarea potenţialului turistic în mediul rural 

Sprijin pentru crearea de structuri de cazare 
sustenabilă, de mici dimensiuni în zonele rurale 

- capacitatea de cazare în mediul rural; 
- numărul de structuri de cazare de mici dimensiuni.  

Sprijin pentru modernizarea şi restructurarea 
structurilor existente de cazare din zonele rurale 

- suprafete supuse la reabilitare, modernizare si extindere la 
nivelul structurilor de cazare precum şi a utilităţilor aferente 

Investiţii publice locale pentru infrastructura de 
transport în zonele rurale 

- lungime drumuri reabilitate/modernizate/construite; 
- lungime alte căi de acces realizate sau reabilitate. 
 

Investiţii publice locale pentru infrastructura de 
management al apei în zonele rurale 

- lungime și capacitate rețele de utilități publice specifice 
realizate/modernizate.  

Investiţii publice locale pentru infrastructura de 
management al deşeurilor în zonele rurale 

- lungime și capacitate rețele de utilități publice specifice 
realizate/modernizate. 
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Investiţii pentru creşterea şi valorificarea gradului 
de atractivitate pentru puncte de interes locale 
(stână, atelier de olărit etc.) 

 - volum investiţii pentru firmele care 
produc/comercializează produse tipice locale, brand-uri de 
ţară;  
- cuantum sprijin financiar acordat firmelor care 
promovează patrimoniul natural/ cultural; 
- număr produse caracteristice regiunii sprijinite. 

Crearea de drumuri tematice la nivel local - număr, lungime, componență drumuri tematice realizate. 

Sprijin pentru iniţiativele de organizare de 
circuite în mediul rural 

-  reţele de rezervare on-line 
- număr și structură circuite în mediul rural 

Dezvoltarea resurselor umane în domeniu - număr cursuri de instruire pentru dezvoltarea tehnicilor de 
management, reconversie profesională, antreprenoriat, 
turism, managementul calităţii, sprijinirea sectorului 
serviciilor turistice; 
- număr de persoane certificate ca urmare a participării la 
instruire; 
-  cursuri și programe pentru dobândirea abilităţilor 
necesare pătrunderii pe piaţa muncii a persoanelor cu 
dizabilităţi, a persoanelor în vârsta şi a persoanelor excluse 
social; 
- rata participării femeilor pe piaţa muncii. 

P4. Dezvoltarea potenţialului turistic balnear, de relaxare, SPA şi medical 

Investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea 
bazelor de tratament 

- număr, suprafață, capacitate baze de tratament reabilitate 
și modernizate 

Investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea 
structurilor de cazare, alimentaţie şi agrement în 
staţiunile şi localităţile cu potenţial 

- număr, suprafață, capacitate structuri de cazare; 
- lungime alei de acces la resursele minerale, trasee pentru 
cura de teren; 
- suprafață și capacitate spaţii de recreere şi popas; 
- suprafață parcuri balneare, parcuri-grădini. 

Investiţii publice locale pentru infrastructura de 
acces și servicii publice la staţiuni şi localităţile cu 
potenţial 

- parametri fizici infrastructură de acces sprijinită financiar; 
- parametri fizici utilități publice în arealul de interes. 
 

Crearea şi actualizarea unui calendar de 
evenimente în staţiuni şi suport acordat altor 
investiţii relevante ce vizează diversificarea 
ofertei turistice 

- calendar comun de evenimente la nivel regional, care să 
îmbine turismul cultural şi de evenimente cu turismul 
balnear 

Măsuri de integrare a staţiunilor şi a localităţilor 
cu potenţial într-un circuit 

- număr, lungime, componență circuite turistice care să 
includă mai multe stațiuni balneare 

Acţiuni de promovare turistică integrată (cel 
puţin la nivelul unei staţiuni) 

- număr și adresabilitate măsuri de promovare integrată a 
potențialului balnear de relaxare, SPA şi medical din 
regiunea Sud-Vest Oltenia 

Dezvoltarea resurselor umane în domeniu - număr cursuri de instruire pentru dezvoltarea tehnicilor de 
management, reconversie profesională, antreprenoriat, 
turism, managementul calităţii, sprijinirea sectorului 
serviciilor turistice; 
- număr de persoane certificate ca urmare a participării la 
instruire; 
-  cursuri și programe pentru dobândirea abilităţilor 
necesare pătrunderii pe piaţa muncii a persoanelor cu 
dizabilităţi, a persoanelor în vârsta şi a persoanelor excluse 
social; 
- rata participării femeilor pe piaţa muncii. 

P5. Dezvoltarea potenţialului pentru turism activ şi orientat spre natură 

Investiţii publice locale pentru infrastructura de 
bază în zonele cu potenţial 

- lungime rețele complete de utilități la nivelul zonelor cu 
potențial de susținere a turismului activ; 
- lungime rețele de transport specifice. 
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Investiţii pentru dezvoltarea structurilor legate de 
sport şi petrecere a timpului liber legate de 
potenţialul natural, în special prin crearea unor 
trasee, circuite și a infrastructurii de ghidare a 
turiştilor 

- lungime căi de acces către principalele obiective turistice 
naturale, refugii alpine; 
- număr și grad de acoperire marcaje trasee turistice, 
panouri informative, platforme de campare, posturi 
Salvamont etc.; 
- număr obiective turistice naturale cu potenţial turistic 
(chei, peşteri, lacuri) amenajate. 

Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea 
capacităţii de cazare in zonele cu potenţial 

-  reţele de rezervare on-line; 
- capacitate de cazare în zonele cu potențial pentru 
practicarea turismului activ 

Acţiuni de promovare turistică integrată (pentru 
un număr minim de structuri) 

- numărul de programe ecoturistice distribuite de tur-
operatori; 

Dezvoltarea resurselor umane în domeniu - număr cursuri de instruire pentru dezvoltarea tehnicilor de 
management, reconversie profesională, antreprenoriat, 
turism, managementul calităţii, sprijinirea sectorului 
serviciilor turistice; 
- număr de persoane certificate ca urmare a participării la 
instruire; 
- rata participării femeilor pe piaţa muncii; - numărul de 
cursuri de instruire organizate pentru specializări 
profesionale necesare în domeniul turismului activ (ghid de 
turism montan, ghid pentru speoturism, etc.). 

P6. Dezvoltarea potenţialului turistic al zonelor urbane 

Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea 
capacităţii de cazare 

-  reţele de rezervare on-line; 
 
- capacitate de cazare în zonele urbane. 

Investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea 
capacităţii de organizare de conferinţe şi 
evenimente 

 -numărul structurilor de organizare conferințe și 
evenimente; 
 

Investiţii pentru reabilitarea centrelor istorice - numărul de clădiri istorice reabilitate din zonele urbane; 

Iniţiative de integrare a ofertei turistice din 
zonele urbane în circuite 

 - numărul de programe turistice integrate cu zone urbane 
distribuite de tur-operatori; 
 

Iniţiative de integrare a ofertei turistice în circuite 
inter-urbane şi urbane-rurale 

 - numărul de programe turistice integrate la nivel inter-
urban și urban-rural oferite de tur-operatori. 

Crearea şi actualizarea unui calendar de 
evenimente 

 - calendar de evenimente defsășurate la nivelul zonelor 
urbane. 

Iniţiative de valorificare a potenţialului de 
arheologie industrială 

 -  numărul de situri arheologice insustriale amenajate în 
scopuri turistice. 

Dezvoltarea resurselor umane în domeniu - număr de persoane certificate ca urmare a participării la 
instruire; 
-  cursuri și programe pentru dobândirea abilităţilor 
necesare pătrunderii pe piaţa muncii a persoanelor cu 
dizabilităţi, a persoanelor în vârsta şi a persoanelor excluse 
social; 
- rata participării femeilor pe piaţa muncii. 

 
 
2. Indicatori de rezultat 

 
Tabel nr. 117 – Indicatori de rezultat al strategiei de dezvoltare a turismului 

Prioritatea/acţiunea Indicatori de rezultat 

P1. Îmbunătăţirea gradului de valorificare integrată a potenţialului turistic la nivel regional 

Crearea brand-ului turistic regional - creșterea vizibilității regiunii cu 70%. 

Promovarea naţională şi internaţională - dublarea numărului de turiști ce vizitează regiunea. 
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Crearea şi actualizarea unui portal web 
dedicat turismului regional 

- creșterea numărului de turiști în regiune cu 60%; 
- creșterea vizibilității regiunii cu 80%. 

Sprijin pentru extinderea conexiunilor 
pentru zboruri internaţionale 

 - dublarea numărului de conexiuni aeriene la nivelul aeroportului 
din Craiova; 
- Creșterea cu 90% a conexiunilor aeriene de tip low-cost la nivelul 
aeroportului din Craiova. 
 

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
la nivel regional 

 - creșterea numărului de turiști din regiune cu 30%; 
- creșterea numărului de persoane aflate în tranzit pe teritoriul 
regiunii. 

Crearea de circuite turistice tematice la 
nivel regional 

- creșterea d duratei sejurului turistic mediu în regiune cu 20%; 
- creșterea nivelului de vizibilitate al obiectivelor turistice din 
regiune. 

Crearea de circuite turistice inter-
tematice la nivel regional 

- creșterea duratei sejurului turistic mediu în regiune cu 20%; 
- creșterea nivelului de vizibilitate al obiectivelor turistice din 
regiune. 

Crearea şi actualizare a unui calendar 
comun de evenimente la nivel regional 

- creșterea numărului de turiști în perioada de desfășurare a 
evenimentelor cuprinse în calendar cu 20%; 
- creșterea vizibilității turistice la nivelul localităților unde se 
organizează evenimente cuprinse în calendar. 
 

Crearea unei reţele de puncte de 
informare turistică 

- creșterea vizibilității atracțiilor turistice din regiune;  

Crearea unei structuri de coordonare 
participativă în domeniul turismului la 
nivel regional 

- creșterea nivelului de vizbilitate turistică a regiunii; 
- creșterea nivelului de organizare a activității turistice la nivel 
regional. 

P2. Îmbunătăţirea accesibilităţii şi valorificării patrimoniului cultural al regiunii  

Restaurarea şi valorificarea turistică a 
patrimoniului arhitectural şi cultural în 
vederea creşterii accesului publicului şi a 
numărului vizitatorilor 

- creșterea nivelului de vizibilitate turistică a obiectivelor culturale și 
arhitecturale din regiune; 
- creșterea numărului de vizitatori ai obiectivelor culturale și 
arhitecturale din regiune cu 30%.  

Creşterea accesului, prin investiţii 
publice, la obiectivele de patrimoniu 
cultural şi arhitectural 

- creșterea gradului de accesibilitate turistică către obiectivele 
culturale din regiune; 
- creșterea numărului de vizitatori ai obiectivelor de patrimoniu 
cultural și arhitectural cu 30%. 
 

Sprijin pentru iniţiativele de valorificare a 
specificului etnografic şi etnic 

 -  
- creșterea numărului de turiști în zonele tradiționale ale regiunii cu 
specific etnic și etnografic.  

   

Sprijin pentru iniţiativele de integrare a 
ofertei culturale şi de organizare de 
circuite 

 - creșterea nivelului de vizibilitate al obiectivelor turistice culturale 
din regiune. 

   

Crearea şi actualizarea unui calendar de 
evenimente culturale, în strânsă corelare 
cu patrimoniul cultural 

- creșterea numărului de turiști în perioada de desfășurare a 
evenimentelor cuprinse în calendar cu 30%; 

- creșterea vizibilității turistice la nivelul localităților unde 
se organizează evenimente cuprinse în calendar.   

Promovarea turistică integrată (numai 
pentru circuite sau grupuri minime de 
atracţii) 

- creșterea nivelului de vizibilitate al obiectivelor turistice culturale 
din regiune. 
- creșterea numărului de turiști la nivel regional cu 20%; 
- creșterea duratei sejurului turistic mediu în regiune cu 20%. 

   

Dezvoltarea resurselor umane în 
domeniu 

- ponderea persoanelor specializate și cu cunoștințe îmbunătățite în 
domeniile vizate. 

P3. Dezvoltarea potenţialului turistic în mediul rural 

Sprijin pentru crearea de structuri de 
cazare sustenabilă, de mici dimensiuni în 

- creștearea numărului de structuri de primire  agro-turistice nou 
create; 
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zonele rurale - creșterea capcității de cazare în mediul rural; 
- creşterea numărului de înnoptări în zonele rurale; 
- creșterea numărului de rezidenţi atraşi în activităţi/afaceri de 
turism sau conexe acestuia. 
 

Sprijin pentru modernizarea şi 
restructurarea structurilor existente de 
cazare din zonele rurale 

- creșterea capcității de cazare în mediul rural; 
- creşterea numărului de înnoptări în zonele rurale; 
 

Investiţii publice locale pentru 
infrastructura de transport în zonele 
rurale 

- creșterea numărului de turiști în zonele rurale cu 50%; 

Investiţii publice locale pentru 
infrastructura de management al apei în 
zonele rurale 

- ponderea localităților din mediul rural cu acces la sistemul de 
alimentare cu apă. 

 
 Investiţii publice locale pentru 
infrastructura de management al 
deşeurilor în zonele rurale 

 - ponderea localităților din mediul rural ce beneficiază de acces la 
un sistem de management al deșeurilor. 

Investiţii pentru creşterea şi valorificarea 
gradului de atractivitate pentru puncte 
de interes locale (stână, atelier de olărit 
etc.) 

- creșterea numărului de turiști la nivelul nivelul punctelor de 
interes locale cu 40%. 

Crearea de drumuri tematice la nivel 
local 

- creșterea numărului de turiști cu 20%; 
- creșterea duratei sejurului turistic mediu în regiune cu 15%. 

Sprijin pentru iniţiativele de organizare 
de circuite în mediul rural 

- creșterea numărului de turiști cu 20%; 
- creșterea duratei sejurului turistic mediu în regiune cu 15%. 

Dezvoltarea resurselor umane în 
domeniu 

 - ponderea persoanelor specializate în domeniul turismului, ce pot 
activa în promovarea și desfășurarea turismului rural. 

P4. Dezvoltarea potenţialului turistic balnear de relaxare, SPA şi medical 

Investiţii pentru reabilitarea şi 
modernizarea bazelor de tratament 

 - capacitate de a oferi o gamă extinsă de servicii; 
-  număr crescut de utilizatori ai serviciilor. 

Investiţii pentru reabilitarea şi 
modernizarea structurilor de cazare, 
alimentaţie şi agrement în staţiunile şi 
localităţile cu potenţial 

 - capacitate de cazare crescută; 
- sporirea numărului de vizitatori atrași; 
- creșterea numărului de rezidenţi atraşi în activităţi/afaceri de 
turism sau conexe acestuia. 

Investiţii publice locale pentru 
infrastructura de acces şi servicii publice 
la staţiuni şi localităţile cu potenţial 

- sporirea numărului de vizitatori atrași; 
- ponderea stațiunilor și localităților cu potențial ce dispun de 
întreaga gamă de servicii publice. 

Crearea şi actualizarea unui calendar de 
evenimente în staţiuni şi suport acordat 
altor investiţii relevante ce vizează 
diversificarea ofertei turistice 

 - creșterea numărului de turiști în perioada de organizare a 
evenimentelor cu 20%; 
- creșterea numărului de servicii conexe turismului oferite la nivelul 
stațiunilor și localităților cu potențial. 

Măsuri de integrare a staţiunilor şi a 
localităţilor cu potenţial într-un circuit 

- creșterea gradului de vizibilitate turistică a stațiunilor și 
localităților cu potențial; 
- creșterea duratei sejurului turistic mediu în regiune cu 20% 
- creșterea numărului de turiști în stațiuni și localități cu potențial cu 
30%. 

Acţiuni de promovare turistică integrată 
(cel puţin la nivelul unei staţiuni) 

- creșterea gradului de vizibilitate turistică a obiectivelor 
promovate; 
- creșterea duratei sejurului turistic mediu în regiune cu 20%. 
 

Dezvoltarea resurselor umane în 
domeniu 

- ponderea persoanelor specializate în domeniul turismului, ce pot 
activa în promovarea și desfășurarea turismului balnear, de relaxare 
și SPA. 

P5. Dezvoltarea potenţialului pentru turism activ şi orientat spre natură 

Investiţii publice locale pentru 
infrastructura de bază în zonele cu 
potenţial 

- creșterea numărului de turisți la nivel local cu 30%; 
- creșterea numărului de servicii conexe oferite la nivel local. 
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Investiţii pentru dezvoltarea structurilor 
legate de sport şi petrecere a timpului 
liber legate de potenţialul natural, în 
special prin crearea unor trasee, circuite 
şi a infrastructurii de ghidare a turiştilor 

- creșterea duratei sejurului turistic mediu regional cu 20%; 
- capacitatea de a oferi o gama extinsa de servicii;  
- creșterea numărului de turiști cu 25%.  
; 

Investiţii pentru dezvoltarea şi 
modernizarea capacităţii de cazare în 
zonele cu potenţial 

- capacitate de cazare sporită și modernizată; 

Acţiuni de promovare turistică integrată 
(pentru un număr minim de structuri) 

- creșterea gradului de vizibilitate turistică a obiectivelor 
promovate; 
- creșterea duratei sejurului turistic mediu în regiune cu 20%. 
 

Dezvoltarea resurselor umane în 
domeniu 

- ponderea persoanelor specializate în domeniul turismului, ce pot 
activa în promovarea și desfășurarea turismului activ, orientat spre 
natură. 

P6. Dezvoltarea potenţialului turistic al zonelor urbane 

Investiţii pentru dezvoltarea şi 
modernizarea capacităţii de cazare 

- capacitate de cazare sporită și modernizată; 

Investiţii pentru dezvoltarea şi 
modernizarea capacităţii de organizare 
de conferinţe şi evenimente 

 - - capacitate de organizare conferințe și evenimente sporită și 
modernizată;. 

Investiţii pentru reabilitarea centrelor 
istorice 

- creșterea numărului de vizitatori ai centrelor urbane cu 25%. 
 

Iniţiative de integrare a ofertei turistice 
din zonele urbane în circuite 

- creșterea gradului de vizibilitate turistică a obiectivelor 
promovate; 
- creșterea duratei sejurului turistic mediu în regiune cu 20%. 
 

Iniţiative de integrare a ofertei turistice în 
circuite inter-urbane şi urbane-rurale 

 - creșterea gradului de vizibilitate turistică a zonelor urbane și 
rurale promovate; 
- creșterea duratei sejurului turistic mediu în regiune cu 20%. 
 

Crearea şi actualizarea unui calendar de 
evenimente 

- creșterea numărului de turiști în perioada de desfășurare a 
evenimentelor cuprinse în calendar cu 30%; 
- creșterea vizibilității turistice la nivelul zonelor urbane unde se 
organizează evenimente cuprinse în calendar. 

Iniţiative de valorificare a potenţialului de 
arheologie industrială 

 - creșterea vizibilității obiectivelor turistice categoria siturilor 
arheologice industriale; 
- creșterea numărului de vizitatori în acest scop cu 80%. 

Dezvoltarea resurselor umane în 
domeniu 

 - ponderea persoanelor specializate în domeniul turismului, ce pot 
activa în promovarea și desfășurarea turismului la  nivelul zonelor 
urbane. 

 
 

3. Indicatori de impact 
 

Tabel nr. 118 – Indicatori de impact al strategiei de dezvoltare a turismului 
Indicatori de impact 

P1. Îmbunătăţirea gradului de valorificare integrată a potenţialului turistic la nivel regional 

  
- creșterea gradului de valorificare a potențiaului turistic al regiunii Sud-Vest Oltenia; 
- creșterea gradului de atracție turistică a regiunii; 
- accesul pe piața turistică europeană și menținerea competitivității regiunii față de alte destinații turistice 
europene; 
- creșterea nivelului de contribuție a activității turistice în PIB regional. 

P2. Îmbunătăţirea accesibilităţii şi valorificării patrimoniului cultural al regiunii 
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- conservarea și restaurarea patrimoniului cultural al regiunii; 
- creșterea numărului de turiști la nivel regional;- creșterea calității serviciilor turistice oferite. 

P3. Dezvoltarea potenţialului turistic în mediul rural 

- creşterea numărului de turişti sosiţi în regiunea Sud-Vest Oltenia; 
- diversificarea activităţilor economice în zonele rurale conexe activităţilor turistice; 
- creșterea calității serviciilor turistice oferite. 
P4. Dezvoltarea potenţialului turistic balnear de relaxare, SPA şi medical 

- valorificarea potențialului balnear al regiunii; 
- facilitarea economică a stațiunilor și a localităților cu potențial prin desfășurarea activităților turistice; 
- creșterea calității serviciilor turistice oferite; 
- îmbunătățirea nivelului de formare profesională și tehnică a personalului angajat în bazele de tratament. 

P5. Dezvoltarea potenţialului pentru turism activ şi orientat spre natură 

- crearea unei accesibilităţi ridicate la un produs ecoturistic integrat (arie naturală şi atracţiile turistice din zona 
limitrofă parcurilor); 
- îmbunătățirea gradului de accesibilitate la obiectivele turistice naturale; 
- creșterea calității serviciilor turistice oferite. 
 

P6. Dezvoltarea potenţialului turistic al zonelor urbane 

- creşterea calităţii vieţii în zonele urbane; 
- facilitarea dezvoltării economice a zonelor urbane prin activitatea turistică; 
- creșterea calității serviciilor turistice oferite. 

 
 
3.8. Impactul acţiunilor asupra capacităţii de inovare a regiunii şi a creării de locuri de muncă 

în domeniul turismului 

 
Industria turismului generează mai mult de 5% din PIB-ul UE, cu aproximativ 1,8 

milioane de întreprinderi ce activează în domeniu şi care dispun de un personal angajat în jurul 
nivelului de 5,2% din totalul forţei de muncă (aproximativ 9,7 milioane de locuri de muncă). 
Dacă luăm în considerare şi sectoarele conexe, contribuţia estimată a turismului la PIB este 
mult mai mare: turismul generează indirect mai mult de 10% din PIB-ul Uniunii Europene, 
asigurând locuri de muncă pentru aproximativ 12% din forţa de muncă. 

Tratatul de la Lisabona include printre obiectivele Uniunii Europene, alături de 
coeziunea economică şi socială, o nouă dimensiune teritorială şi prevede acordarea unei atenţii 
deosebite zonelor rurale, zonelor afectate de tranziţia industrială, regiunilor afectate de un 
handicap natural sau demografic grav şi permanent,  precum şi regiunilor transfrontaliere şi 
muntoase, unde se încadrează şi multe localităţi din Regiunea SV Oltenia.  

Dat fiind că întreprinderile din turism sunt în principal IMM-uri, ar fi oportun să se 
promoveze dezvoltarea acestora prin constituirea de clustere. Ajutoarele menite să sporească 
productivitatea, competitivitatea, formarea şi calitatea pot juca un rol la fel de important94. În 
acest sens, se recomandă crearea de instrumente care să sprijine IMM-urile din turism, în 
special în ceea ce priveşte toate aspectele formării personalului acestora. Nu trebuie neglijat 
rolul important al sectorului turismului în crearea de locuri de muncă şi faptul că mare parte din 
acestea sunt destinate tinerilor, permiţându-le să utilizeze o serie de competenţe foarte utile în 
dezvoltarea lor profesională.  
 
Tabel nr. 119 – Impactul strategiei asupra capacității de inovare a regiunii 

Prioritatea/acţiunea Contribuția la capacitatea de inovare a regiunii 

                                                           
94 RO 2.4.2011 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 104/15  
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P1. Îmbunătăţirea 
gradului de valorificare 
integrată a potenţialului 
turistic la nivel regional 

- o piaţă a turismului de calitate, capabil să răspundă cerințelor de pe noi pieţe şi 
noi segmente ale cererii necesită noi tehnologii aplicate turismului; 
- o mare parte din cunoştinţele dobândite în sectorul turismului sunt direct 
transferabile către alte activităţi economice. 

P2. Îmbunătăţirea 
accesibilităţii şi 
valorificării patrimoniului 
cultural al regiunii 

- valorificarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural regional, cu impact în special 
asupra turismului cultural şi a industriilor creative; 
- analiza impactului social şi cultural al tehnologiilor, în special al celor de 
comunicare; elaborarea de noi metode manageriale, de marketing şi dezvoltare 
antreprenorială pentru competitivitatea organizaţională.  

P3. Dezvoltarea 
potenţialului turistic în 
mediul rural 

-  se poate dezvolta şi o marcă  (indicaţie geografică) prin intermediul căreia să fie 
comercializate produsele şi serviciile realizate în interiorul destinaţiei. 

P4. Dezvoltarea 
potenţialului turistic 
balnear de relaxare, SPA 
şi medical 

- activitatea turistică creează cerere pentru o gamă largă de bunuri şi servicii, 
achiziţionate ulterior de turişti şi companii de turism, inclusiv bunuri şi servicii 
produse de alte sectoare economice  (comerţ, construcţii, transporturi, industria 
alimentară, confecţii şi încălţăminte, industria mică şi de artizanat). 

P5. Dezvoltarea 
potenţialului pentru 
turism activ şi orientat 
spre natură 

- crearea unor produse turistice inovative la nivel de destinaţie printr-o strânsă 
colaborare între factorii implicaţi (turoperatori, proprietari de structuri de primire 
turistică, comunitatea locală etc.), în cadrul cărora vor fi valorificate toate 
oportunităţile turistice oferite de destinaţie  

P6. Dezvoltarea 
potenţialului turistic al 
zonelor urbane 

- investiţiile în turism de afaceri și nu numai vor permite regiunii de dezvoltare 
Oltenia să folosească avantajele oferite de potenţialul turistic şi patrimoniul 
cultural în identificarea şi consolidarea identităţii proprii, pentru a-şi îmbunătăţi 
avantajele competitive în sectoare cu valoare adăugată mare şi conţinut calitativ şi 
cognitiv ridicat, atât pe pieţe tradiţionale cât şi pe pieţe noi, în formare. 

 
 

Turismul reprezintă o sursă vitală de venituri şi de locuri de muncă95, fiind fundamental 
pentru numeroase regiuni din Europa, iar pentru unele dintre ele chiar indispensabil, întrucât 
reprezintă un factor important pentru sporirea competitivităţii.  

Implementarea prevederilor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării va contribui la 
crearea de locuri de muncă şi la dezvoltarea de proiecte de afaceri. Strategia regională se va 
concentra nu doar pe crearea de noi IMM-uri în domeniul turistic, ci şi pe dezvoltarea celor 
deja existente. Obiectivul prioritar este întărirea sectorului IMM-urilor, prin dezvoltarea 
spiritului antreprenorial, a culturii întreprinderii şi a forţei de muncă ce va sprijini dezvoltarea 
acestui sector. 

Pentru ca acţiunile care se vor desfăşura în dezvoltarea acestui sector să ducă la 
realizarea obiectivelor fixate, s-a considerat că sunt necesare măsuri integrate (pregătire, 
asistenţă tehnică şi acces la capital, studii de piaţă legate de oferta turistică, potenţialul turistic, 
editarea de broşuri, pliante, organizarea de târguri de prezentare, seminarii etc.) care să ducă la 
creşterea calităţii promovării şi la conştientizarea asupra potenţialului turistic regional. 
 
Tabel nr. 120 – Impactul strategiei asupra capacității de creare a locurilor de muncă 

Prioritatea/acţiunea Contribuția la capacitatea de creare a locurilor de muncă 

P1. Îmbunătăţirea 
gradului de valorificare 
integrată a potenţialului 
turistic la nivel regional 

- este necesară o forţă de muncă înalt calificată şi formată pentru a face faţă noilor 
cerinţe; 
- se impune identificarea şi soluţionarea principalelor probleme sociale referitoare 
la ocuparea forţei de muncă în domeniul serviciilor turistice, în vederea elaborării, 
implementării şi evaluării unor proiecte de dezvoltare locală, comunitară sau 
regională, centrate pe creşterea bunăstării indivizilor. 

P2. Îmbunătăţirea 
accesibilităţii şi 
valorificării patrimoniului 

- contribuie la crearea de locuri de muncă prin valorificarea patrimoniului cultural 
specific Regiunii SV Oltenia; 
- se vor diminua inegalităţile socio-umane şi a disparităţile regionale. 

                                                           
95 Barometrul OMT al turismului mondial, volumul 8, ianuarie 2010 
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cultural al regiunii 

P3. Dezvoltarea 
potenţialului turistic în 
mediul rural 

- dezvoltarea turismului deschide noi perspective pentru şomeri şi inclusiv 
reducerea caracterului sezonier al locurilor de muncă, prin oferta de locuri de 
muncă atât din industria turismului cât şi prin oportunităţile care se deschid pentru 
firmele prestatoare de servicii, prin creşterea numărului de vizitatori. 

P4. Dezvoltarea 
potenţialului turistic 
balnear de relaxare, SPA 
şi medical 

 O parte importantă din noile locuri de muncă create constituie o oportunitate 
regională pentru ocuparea forţei de muncă feminine. 

P5. Dezvoltarea 
potenţialului pentru 
turism activ şi orientat 
spre natură 

Plecând de la premisa că produsele turistice tematice la nivel regional nu sunt 
suficient promovate, dar ţinând cont de imensul potenţial, turismul activ poate 
constitui un factor prin dezvoltarea căruia se poate ajunge la crearea de noi locuri 
de muncă, protejarea celor existente şi la îmbunătăţirea performanţelor economice 
ale zonei. 

P6. Dezvoltarea 
potenţialului turistic al 
zonelor urbane 

 IMM-urile  din domeniul turismului  în regiune reprezintă principala sursă pentru 
crearea de locuri de muncă în sectorul turistic.  
Valorificarea atracţiilor turistice din diferitele zone ale regiunii poate contribui la 
creşterea  economică a unor centre urbane în declin, prin favorizarea apariţiei şi 
dezvoltării firmelor locale,  transformând areale cu competitivitate economică 
scăzută în zone atractive pentru investitori. 

 

 

 

 
 
 
3.9. Asigurarea sustenabilităţii instituţionale şi economice a strategiei de dezvoltare a 

turismului 

 
În cadrul Strategiei de dezvoltare a turismului în Regiunea SV Oltenia au fost prevăzute 

o serie de  obiective care  sunt coerente cu documentele programatice naţionale şi europene, 
vizând asigurarea unei dezvoltări echilibrate a teritoriului regiunii, prin valorificarea resurselor 
locale şi susţinerea economiilor locale, cu protejarea mediului înconjurător şi asigurarea 
condiţiilor de oportunităţi egale pentru întreaga populaţie.  

Un alt rezultat al aplicării acestei strategii de dezvoltare va fi asigurarea unei dezvoltări 
policentrice echilibrate a regiunii şi restrângerea disparităţilor intraregionale, prin realizarea 
unor deziderate, cum ar fi: 

- dezvoltarea turismului şi valorificarea patrimoniului natural şi a moştenirii cultural-
istorice, prin dezvoltarea infrastructurii specifice şi prin intense acţiuni de promovare; 

- valorificarea resurselor naturale (patrimoniul piscicol şi silvic, bio-diversitatea etc.), a 
patrimoniul cultural (tradiţii şi experienţe profesionale acumulate), creşterea calităţii 
serviciilor turistice oferite prin furnizarea de servicii publice în zonele cu potențial - apă 
potabilă, canalizare, gestionarea şi reciclarea deşeurilor, acces la reţele de distribuţie de 
energie electrică şi termică; 

- integrarea dimensiunii culturale în cadrul celorlalte politici şi valorificarea potenţialului 
deţinut de patrimoniu, etc. 
Provocările cu care se confruntă sectorul turistic în Regiunea SV Oltenia demonstrează 

cât este de important să se anticipeze schimbările şi să se răspundă la timp concurenţei tot mai 
acerbe din acest sector, în continuă evoluţie. Priorităţile în dezvoltarea turismului din Regiunea 
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SV Oltenia urmăresc, pe termen mediu şi lung, dezvoltarea în întreaga regiune a unei oferte 
turistice complexe, care să valorifice la maxim resursele naturale şi antropice existente, în 
corelaţie cu conservarea mediului şi a patrimoniului. Pe termen lung, aceasta va contribui la 
creşterea nivelului de viaţă al locuitorilor, mai ales a unor categorii sociale cu şanse mai scăzute 
de reintegrare pe piaţa muncii (persoane disponibilizate din industrie, persoane în vârstă, etc.).  

Implementarea strategiei la nivel regional trebuie realizată printr-un parteneriat activ 
între autoritățile publice, agenţii economici şi investitorii privaţi români şi străini, cu implicarea 
federaţiei patronatelor din sector şi a asociaţiilor profesionale. Un aspect important pentru 
dezvoltarea sustenabilă a turismului în Regiunea SV Oltenia, pe care îl considerăm prioritar, îl 
reprezintă formarea profesională, pregătirea unui personal specializat pentru turism, 
concomitent cu o mai mare motivare a acestuia, de natură să contribuie substanţial la 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor. Se poate vorbi, pe bună dreptate, de dezvoltarea unei cariere 
în turism.  

Rezultatele implementării strategiei se vor regăsi pe termen mediu şi lung, după cum 
urmează: 
 
Tabel nr. 121 – Modalitățile de asigurare a sustenabilității instituționale a măsurilor impuse la 
nivelul strategiei 

Prioritatea/acţiunea Sustenabilitate instituţională Instituţiile/organizaţiile
/entităţile care vor 

implementa şi 
coordona proiectele pt. 
dezvoltarea turismului 

P1. Îmbunătăţirea 
gradului de valorificare 
integrată a 
potenţialului turistic la 
nivel regional 

 - sprijinirea firmelor din domeniul turismului în 
vederea obţinerii certificatelor de calitate; 
- realizarea unor sisteme informaţionale centralizate 
de prezentare a ofertelor turistice şi de rezervări on-
line. 

- structura de 
coordonare 
participativă in 
domeniul turismului la 
nivel regional;  
- asociaţiile de turism, 
operatorii economici ce 
activează în domeniul 
turismului, APL-urile. 

P2. Îmbunătăţirea 
accesibilităţii şi 
valorificării 
patrimoniului cultural al 
regiunii 

 - formarea profesională a resurselor umane din 
domeniul turismului; 
- crearea unui cadru unitar de operare pentru 
profesiile, meseriile şi funcţiile personalului care 
activează în industria turismului; 
- motivarea şi formarea administraţiei publice în 
privinţa activităţii turistice prin formare şi schimb de 
experienţă cu organizaţii relevante din Europa; 
- crearea unui centru regional pentru promovarea şi 
formarea profesională a adulţilor în profesiile şi 
meseriile cerute pe piaţa regională de turism, în 
parteneriat cu instituţiile de învăţământ superior, cu 
administraţia locală şi judeţeană, cu firmele private, 
inclusiv prin parteneriate transfrontaliere;  
- adaptarea curriculei din şcolile de arte şi meserii cu 
profil turistic la noile cerinţe de pe piaţa muncii, din 
domeniul turismului. 

- camere de comerţ şi 
industrie; 
- asociaţiile de turism, 
operatorii economici ce 
activează în domeniul 
turismului; 
- APL-urile. 

P3. Dezvoltarea 
potenţialului turistic în 
mediul rural 

- implementarea unui sistem de dezvoltare şi 
promovare turistică pentru Regiunea SV Oltenia; 
- încurajarea creării de reţele şi structuri regionale şi 

- structura de 
coordonare 
participativă in 
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locale în vederea dezvoltării şi promovării turismului în 
regiune; 
- participarea la târguri naţionale şi internaţionale de 
turism; 
- promovarea produselor turistice din Oltenia pe plan 
naţional şi internaţional prin mass-media, broşuri, 
pliante, site-ri specializate hărţi şi ghiduri turistice etc.; 
- organizarea unor târguri şi seminarii internaţionale 
de turism în locaţii din regiunea Oltenia şi a unui salon 
anual în care agenţiile de turism să promoveze 
produsele turistice ale regiunii; 
- organizarea unor târguri şi festivaluri de gastronomie 
regională, valorificarea prin turism a creaţiei 
artizanale, a meşteşugurilor populare, a arhitecturii 
populare şi a manifestărilor folclorice; 
- organizarea unor campanii de informare şi 
promovare a agroturismului şi a turismului rural; 
- inventarierea şi clasificarea obiectivelor turistice din 
regiune; 
- sprijinirea clasificării unor pensiuni ca ecopensiuni 
agroturistice. 

domeniul turismului la 
nivel regional;  
- asociaţiile de turism, 
operatorii economici ce 
activează în domeniul 
turismului; 
- APL-urile. 

P4. Dezvoltarea 
potenţialului turistic 
balnear de relaxare, 
SPA şi medical 

- diversificarea ofertei turistice regionale; 
- crearea şi promovarea produselor turistice cu specific 
regional; 
- diversificarea şi creşterea calităţii ofertei turistice 
regionale prin realizarea în parteneriat a unor pachete 
turistice competitive şi activităţi de promovare 
turistică; 
- reabilitarea şi dezvoltarea staţiunilor balneo-
climaterice. 

- structura de 
coordonare 
participativă in 
domeniul turismului la 
nivel regional;  
- asociaţiile de turism, 
operatorii economici ce 
activează în domeniul 
turismului; 
- APL-urile. 

P5. Dezvoltarea 
potenţialului pentru 
turism activ şi orientat 
spre natură 

- relansarea sectorului turistic prin dezvoltarea 
turismului de nişă; 
- conservarea şi valorificarea ca atracţii turistice a 
ariilor naturale din regiune; 
- crearea în cadrul ariilor protejate a unor centre de 
informare pentru turişti; 
- crearea si valorificarea unor circuite turistice 
tematice 
- valorificarea potenţialului turistic speologic. 

- structura de 
coordonare 
participativă in 
domeniul turismului la 
nivel regional;  
- asociaţiile de turism, 
operatorii economici ce 
activează în domeniul 
turismului; 
- APL-urile; 
- ONG-urile. 

P6. Dezvoltarea 
potenţialului turistic al 
zonelor urbane 

- interconectarea staţiunilor turistice cu scopul creării 
unor circuite regionale; 
- crearea unui sistem regional integrat de marcare şi 
inscripţionare multi-lingvistică (română, engleză, 
germană, franceză, spaniolă, italiană, bulgară) a căilor 
de acces către obiectivele turistice din regiune. 

- structura de 
coordonare 
participativă in 
domeniul turismului la 
nivel regional;  
- asociaţiile de turism, 
operatorii economici ce 
activează în domeniul 
turismului; 
- APL-urile; 
- ONG-urile. 
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Tabel nr. 122 – Modalitățile de asigurare a sustenabilității economice a măsurilor impuse la 
nivelul strategiei 

Prioritatea/acţiunea 

Sustenabilitate economică 
 

Asigurarea finanţării pentru 
păstrarea funcţionalităţii 

proiectului şi după perioada 
de implementare a acestuia 

P1. Îmbunătăţirea 
gradului de valorificare 
integrată a 
potenţialului turistic la 
nivel regional 

 - dezvoltarea mediului de afaceri în turism; 
- atragerea marilor operatori internaţionali de turism 
în regiune şi integrarea Olteniei în circuitele turistice 
internaţionale; 
- servicii de consultanţă pentru firmele care au ca 
obiect de activitate turismul. 

- operatorii economici 
ce activează în 
domeniul turismului 
(agenţii de turism, 
structuri de cazare, 
restaurante etc.); 
- APL-uri. 

P2. Îmbunătăţirea 
accesibilităţii şi 
valorificării 
patrimoniului cultural al 
regiunii 

 - restaurarea, protecţia şi conservarea obiectivelor din 
patrimoniul UNESCO şi a celor aflate pe lista de 
aşteptare UNESCO, în vederea creşterii atractivităţii 
turistice a acestora; 
- restaurarea, protecţia şi conservarea obiectivelor din 
patrimoniul naţional şi local din Oltenia, în vederea 
introducerii sau a reintroducerii acestora în circuitul 
turistic. 

- ICR – filiala regională; 
- operatorii economici 
ce activează în 
domeniul turismului 
(agenţii de turism, 
structuri de cazare, 
restaurante etc.); 
- APL-uri. 
 

P3. Dezvoltarea 
potenţialului turistic în 
mediul rural 

 - sprijinirea asociaţiilor familiale, proprietarilor de 
pensiuni şi microîntreprinderi din mediul rural, pentru 
a oferi diverse produse şi servicii turistice care 
promovează specificul zonei: spectacole folclorice, 
cursuri tradiţionale de meşteşuguri, cazare în case 
tradiţionale, muzee populare; 
- renovarea unor clădiri tradiţionale din zonele rurale 
pentru protecţia şi conservarea moştenirii rurale şi 
valorificarea acestora în activitatea turistică; 
- crearea şi modernizarea structurilor de cazare şi 
agrement din mediul rural; 
- sprijinirea şi promovarea operaţiunilor turistice de tip 
„time-sharing” pentru pensiunile şi casele de oaspeţi 
din zonele rurale; 
- sprijinirea şi promovarea iniţiativelor de 
implementare a turismului „verde”. 

- primăriile localităţilor 
rurale; 
- operatorii economici 
ce activează în 
domeniul turismului 
(agenţii de turism, 
structuri de cazare, 
restaurante etc.). 

P4. Dezvoltarea 
potenţialului turistic 
balnear de relaxare, 
SPA şi medical 

- crearea şi reabilitarea spaţiilor de cazare şi tratament 
din zonele cu potenţial turistic;   
- refacerea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 
de acces spre staţiunile balneare; 
- retehnologizarea şi modernizarea bazelor de 
tratament existente; 
- modernizarea şi ridicarea gradului de confort al 
structurilor de cazare; 
- crearea şi extinderea structurilor de agrement 
specific şi general; 
- modernizarea reţelei de utilităţi publice aferenta 
staţiunilor balneare (alimentare cu apă, canalizare, 
depozitare reziduuri menajere); 
- refacerea si amenajarea aleilor de acces la resursele 
minerale, a spaţiilor de recreere, a celor de popas, a 
punctelor de utilizare a izvoarelor, a parcurilor din 
staţiunile balneare; 

- operatorii economici 
ce activează în 
domeniul turismului 
(agenţii de turism, 
structuri de cazare, 
restaurante etc.); 
- APL-uri. 
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- valorificarea potenţialului curativ al staţiunilor de 
interes local şi regional şi promovarea lor în turismul 
naţional; 
- valorificarea izvoarelor de ape minerale din regiune; 
- modernizarea infrastructurii de tratament 
(construcţii, aparatură, echipamente). 

P5. Dezvoltarea 
potenţialului pentru 
turism activ şi orientat 
spre natură 

- amenajarea potecilor şi pasarelelor pentru trasee in 
cadrul ariilor naturale protejate; 
- marcarea şi semnalizarea ariilor naturale protejate; 
- amenajarea în cadrul ariilor protejate a unor locuri 
pentru popasul turiştilor sau pentru activităţi de tip 
bird watching. 
- dezvoltarea unor trasee tematice prin amenajarea 
unor spaţii de cazare, muzee, spaţii de campare etc.; 
- crearea şi amenajarea facilităţilor necesare pentru 
practicarea unor activităţi sportive (trasee de escalada, 
piste pentru ciclism, mountain bike etc.); 
-  amenajarea potecilor şi a căilor de acces către 
peşterile din regiune; 
-  acţiuni de conservare a peşterilor; 
-  amenajarea si introducerea unor noi peşteri în 
circuitul turistic regional şi naţional.  
- amenajarea, cu respectarea standardelor europene, 
de noi domenii schiabile: pârtii de schi, instalaţii de 
transport pe cablu pentru persoane, instalarea de 
echipamente pentru producerea zăpezii artificiale, 
instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn 
al pârtiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru 
întreţinerea pârtiilor de schi şi reabilitarea sau 
modernizarea celor existente; 
- amenajarea si/sau reabilitarea pârtiilor destinate 
practicării celorlalte sporturi de iarnă şi echiparea cu 
instalaţiile şi echipamentele corespunzătoare; 
- crearea, renovarea si extinderea spaţiilor de cazare, 
alimentaţie şi agrement; 
- crearea şi reabilitarea infrastructurii de utilităţi 
(inclusiv pentru depozitarea deşeurilor menajere, 
canalizare, instalaţii sanitare ecologice); 
- crearea şi marcarea unor trasee turistice, a căilor de 
acces şi potecilor montane; 
- crearea în apropierea cabanelor sau la intersecţia 
unor trasee turistice, a punctelor de colectare a 
deşeurilor, cu acces al mijloacelor de transport 
specifice; 
- amenajarea de posturi Salvamont şi refugii montane; 
- amenajarea şi dotarea corespunzătoare cu utilităţi 
specifice, a platformelor de campare; 
- crearea şi dezvoltarea infrastructurii specifice pentru 
valorificarea corespunzătoare, în interes turistic, a 
parcurilor  şi ariilor naturale protejate din regiune; 
- valorificarea şi amenajarea obiectivelor turistice 
naturale pentru activităţi turistice: lacuri, peşteri, 
formaţiuni geologice, chei, cascade, saline, mine etc. 

- operatorii economici 
ce activează în 
domeniul turismului 
(agenţii de turism, 
structuri de cazare, 
restaurante etc.); 
- APL-uri; 
- Ministerul Mediului. 

P6. Dezvoltarea 
potenţialului turistic al 
zonelor urbane 

-  amenajarea reţelei de drumuri de acces, a parcărilor 
şi sistemelor de marcaj în zonele turistice. 
- refacerea infrastructurii rutiere de acces spre 
obiectivele turistice din Regiunea SV Oltenia;  
- restaurarea şi reabilitarea clădirilor cu valoare 
istorică din Oltenia, în vederea introducerii acestora în 

- operatorii economici 
ce activează în 
domeniul turismului 
(agenţii de turism, 
structuri de cazare, 
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circuitul turistic; 
- reabilitarea, conservarea şi amenajarea în scopuri 
turistice a fostelor situri industriale; 
- reabilitarea siturilor istorice, inclusiv accesul, 
restaurarea interioară şi exterioară, iluminarea şi 
semnalizarea corespunzătoare a acestora; 
- crearea unor spaţii de expoziţie în siturile istorice; 
- modernizarea/crearea structurilor de agrement din 
zonele de interes turistic ale regiunii Oltenia 
- sprijinirea creării şi dezvoltării de noi obiective 
turistice în regiune; 
- crearea de muzee tematice în regiune (muzeul 
industriei, muzeul satului, eco-muzee). 

restaurante etc.); 
- APL-uri; 
- ICR – filiala regională. 
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Secțiunea 4 – Portofoliul de proiecte strategice pentru dezvoltarea sectorului turistic pentru perioada 

2014-2020 

 

Ca urmarea a identificării nevoilor reale de dezvoltare ale turismului din regiunea Sud-Vest Oltenia și a 

transpunerii acestora în priorități și măsuri de dezvoltare în conformitate cu conținutul Secțiunii 3 a 

studiului, au fost create premisele necesare pentru materializarea ideilor de dezvoltare astfel apărute, 

în proiecte ce pot constitui fundamentul dezvoltării turistice a regiunii în viitoarea perioadă de 

programare 2014-2020. 

În vederea inițierii acestui demers, a fost definit un model unitar pentru transpunerea ideilor de 

investiții în fișe de proiect, astfel încât acestea să poată fi centralizate și ulterior ierarhizate în funcție de 

corelarea acestora cu prioritățile formulate în strategia de dezvoltare a turismului la nivelul regiunii Sud-

Vest Oltenia și țintele Strategiei Europa 2020. De asemenea, prioritizarea fișelor de proiect colectate va 

avea în vedere fezabilitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectelor astfel descrise. 

Modelul fișelor de proiect a fost transmis către actorii relevanți în domeniul turismului în vederea 

colectării unor idei de proiecte care să valorifice potențialul turistic existent al regiunii.  

Modelul fișei de proiect este prezentat în continuare: 

Fig. 177 – Model fișă de proiect 

 
FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 
 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

 

2. Localizarea  proiectului (localitate/localități 
şi judeţ/e) 

 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului  

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului)  

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  
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5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, care 
vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-
ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

. Au fost identificate principalele categorii 
de riscur. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
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perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 

 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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4.1 Portofoliu de proiecte strategice în domeniul turismului pentru perioada 2014-2020 în 

regiunea Sud-Vest Oltenia  

Strategia de dezvoltare a turismului în regiunea Sud-Vest Oltenia descrisă în cadrul secțiunii anterioare 

propune focalizarea asupra următoarelor priorități care să asigure valorificarea potențialului turistic 

regional într-un mod adecvat și eficient: 

 P1. Îmbunătățirea gradului de valorificare integrată a potențialului turistic la nivel regional; 

 P2. Valorificarea patrimoniului cultural al regiunii; 

 P3. Valorificarea potențialului turistic în mediul rural; 

 P4. Dezvoltarea potențialului turistic balnear, medical, de relaxare și spa; 

 P5. Dezvoltarea potențialului pentru turism activ și orientat spre natură; 

 P6. Dezvoltarea potențialului turistic al zonelor urbane. 

Prima prioritate definită, după cum sugerează și titlul acesteia, propune o abordare nouă și inovativă a 

ideii de valorificare a potențialului turistic din regiune, respectiv pune în valoare beneficiile și avantajele 

ce pot fi obținute printr-o viziune integrată a dezvoltării turismului la nivelul regiunii, care exprimă 

valoarea adăugată ce poate rezulta și din promovarea conexiunilor ce se pot crea între diferite puncte 

de atracție localizate pe întreg teritoriul regiunii Sud-Vest Oltenia. Astfel, prima prioritate definită este o 

componentă fundamentală ce va asigura dezvoltarea turistică a regiunii în viitoarea periodă de 

programare 2014-2020. 

În consecință, proiectele propuse în cadrul Priorității 1 reprezintă pre-condiții pentru implementarea 

celorlalte proiecte din portofoliu și, ca atare, beneficiază de un grad de prioritate ridicat, pre-definit. 

Importanța lor derivă din caracterul unitar, omogen, bine organizat, pe care acestea îl conferă strategiei, 

eliminându-se riscul ca proiectele individuale din portofoliu să nu aibă un caracter sinergic și o viziune 

comună. 

Prin intermediul acestor proiecte se creează o bază logistică, informațională și tehnică comună pentru 

ca proiectele propuse în cadrul celorlalte priorități să contribuie la atingerea unui obiectiv comun, în 

mod unitar și sustenabil. Majoritatea proiectelor aplicate în cadrul Priorității 1 se pretează spre a fi 

implementate ca urmare a unui proceduri de achiziție publică de servicii, cu caiete de sarcini cât mai clar 

definite, și nu pe baza unui apel de propuneri de proiecte de grant/ajutor de stat, așa cum este cazul 

metodologiei aplicate pentru celelate priorități din strategie. 

Proiectele propuse în cadrul Priorității 1 vor face obiectul unor studii de fezabilitate care vor fi demarate 

de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, alături de structura de coordonare 

participativă în domeniul turismului la nivel regional ce va fi desemnată tot în cadrul acestei strategii.  

Propunerile fișelor de proiect ce pot fi aplicate în cadrul primei priorități, ”P1. Îmbunătățirea gradului de 

valorificare integrată a potențialului turistic la nivel regional” sunt prezentate în continuare: 
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1.1 Crearea brand-ului turistic regional 

FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Crearea unui brand turistic regional 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Proiectul acoperă întreaga regiune de 
dezvoltare SV Oltenia 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Promotorul unui astfel de proiect poate 
fi structura de coordonare participativă 
în domeniul turismului la nivel regional, 
prevăzută  la nivelul acțiunii 1.10 a 
prezentei strategii, pentru finanțare în 
cadrul portofoliului de proiecte aferent 
Axei 1 din strategia de dezvoltare a 
turismului pentru perioada de 
programare 2014-2020. O astfel de 
structură, având în vedere sarcinile sale 
instituționale de interes public, ar trebui 
să fie direct identificată ca beneficiar 
relevant în documentele de programare, 
fără a fi nevoie de o procedură de 
selecție, aceasta asigurând 
implementarea proiectului prin 
intermediul organizării procedurilor de 
achiziție publică. 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Se va defini după selectarea sau crearea 
a unei structuri de coordonare 
participativă în domeniul turismului la 
nivel regional 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Se vor defini după selectarea sau 
crearea a structurii de coordonare 
participativă în domeniul turismului la 
nivel regional. 
Entitatea responsabilă cu organizarea 
procesului pentru crearea sau 
identificarea structurii de coordonare 
participativă în domeniul turismului la 
nivel regional este ADR SV Oltenia. 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 



 

327 
 

1. Obiectivele proiectului Un astfel de proiect își propune să 
definească, pe baze bine fundamentate 
științific, identitatea turistică a regiunii 
SV Oltenia, printr-un concurs de soluții 
care să asigure o definiție pertinentă, 
ancorată în realitatea locală și aliniată la 
cerințele de consum ale turiștilor și 
potențialilor turiști. 
Brandul turistic regional diferențiază 
regiunea SV Oltenia de alte regiuni din 
țară și din străinătate și îmbină 
elementele de identitate într-un tot 
unitar, care poate fi promovat și 
consumat de către turiști. 

2. Scurta descriere a activitatilorproiectului) - Elaborarea unui studiu în vederea 
identificării unui brand local și politicile 
de promovare și diseminare a acestuia;  
- Dezvoltarea şi implementarea unui 
sistem unitar de marcare a atracţiilor 
turistice în întreaga regiune (panouri, 
hărţi turistice pe drumurile naţionale şi 
judeţene, în gări, autogări, aerogări, de-a 
lungul şoselei Transalpina etc.) în 
conformitate cu standardele UE. 
- Elaborarea și punerea în aplicare a unui 
regulament pentru utilizarea brandului 
în acțiuni de promovare a turistice la 
toate nivelurile. 
 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

Un astfel de proiect va fi implementat 
prin organizarea unei proceduri de 
achiziție publică și parcurgerea mai 
multor etape: 
- elaborarea unui studiu de fezabilitate; 
- elaborarea documentației de atribuire 
și a caietului de sarcini; 
- organizarea unei proceduri de achiziție 
publică (de tipul concurs de soluții) 
pentru a desemna contractantul care va 
realiza brandul turistic al regiunii SV 
Oltenia. 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

- Turiștii potențiali; 
- Turiștii existenți; 
- Operatorii de turism sau din domenii 
conexe turismului; 
- Asociațiile de operatori economici din 
domeniul turismului; 
- Media la nivel regional, național și 
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internațional. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Crearea  şi dezvoltarea unui brand  
regional in domeniul turistic ar avea ca 
rezultat creşterea vizibilităţii naţionale şi 
internaţionale a regiunii Sud-Vest 
Oltenia ca destinaţie turistică.  Existența 
unui brand regional ar trebui să 
constituie baza și valoarea adăugată 
pentru toate acțiunile de promovare 
turistică și ar trebui să fie constituit ca 
un element comun al posibilelor 
branduri locale cum ar fi lucrările lui 
Brâncuși, mănăstirile, căluşul, zaibărul, 
vinuri de Drăgăşani, vinuri de Segarcea, 
merele de Vâlcea, prazul, pâinea în ţest, 
ceramica de Horezu, costumele 
populare, folclorul oltenesc, sculptura 
tradiţională şi cultă etc. 
Pe termen mediu și lung un astfel de 
brand se poate auto-întreține sau 
îmbunătăți. Oricum, odată creată, 
asigură efecte remanente la nivelul 
mentalității turiștilor și al organizațiilor 
active în domeniul turismului. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Proiectul reprezintă o pre-condiție 
pentru toate intervențiile de 
promovarea turisticăpropuse în cadrul 
strategiei de dezvoltare a turismului la 
nivelul regiunii SV Oltenia pentru 
perioada de programare 2014-2020. 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

Cheltuielile generate de un astfel de 
contract sunt cele de natura serviciilor 
de consultanță în marketing, precum și 
cele de creație, producție și diseminare 
de materiale de informare și publicitare. 
Nivelul acestor costuri se va stabili prin 
intermediul studiului de prefezabilitate 
care va fi elaborat. 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 

După desemnarea structurii de 
coordonare participativă în domeniul 
turismului la nivel regional, aceasta va 
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- proiect tehnic și detalii de 
execuție; 

- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

demara elaborarea unui studiu de 
(pre)fezabilitate. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 Toate drepturile de proprietate 
referitoare la brandul creat vor aparține 
structurii de coordonare participativă 
sau, în orice caz, unui organism public. 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu este cazul 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

Devizele care vor sta la baza elaborării 
notei de fundamentare a valorii pentru 
procedura de achiziție publică vor fi 
incluse în studiul de (pre)fezabilitate. 
Se estimeaza că sustenabilitatea 
operațională și financiară a unui astfel 
de proiect este facilă, având în vedere că 
nu presupune costuri de operare 
ridicate. 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

8. Au fost identificate principalele categrii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 
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1.2 Promovarea națională și internațională 

FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Plan de marketing pentru promovarea 
regiunii la nivel național și internațional 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Proiectul acoperă întreaga regiune de 
dezvoltare SV Oltenia 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Promotorul unui astfel de proiect poate 
fi structura de coordonare participativă 
în domeniul turismului la nivel regional, 
prevăzută în cadrul acțiunii 1.10 a 
prezentei strategii, pentru finanțare în 
cadrul portofoliului de proiecte aferent 
Axei 1 din strategia de dezvoltare a 
turismului pentru perioada de 
programare 2014-2020. O astfel de 
structură, având în vedere sarcinile sale 
instituționale de interes public, ar trebui 
să fie direct identificată ca beneficiar 
relevant în documentele de programare, 
fără a fi nevoie de o procedură de 
selecție, aceasta asigurând 
implementarea proiectului prin 
intermediul organizării procedurilor de 
achiziție publică. 

4 Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Se va defini după selectarea sau crearea, 
pe baze competitive, a unei structuri de 
coordonare participativă în domeniul 
turismului la nivel regional 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Se vor defini după selectarea sau 
crearea a structurii de coordonare 
participativă în domeniul turismului la 
nivel regional. 
Entitatea responsabilă cu organizarea 
procesului pentru crearea sau 
identificarea structurii de coordonare 
participativă în domeniul turismului la 
nivel regional este ADR SV Oltenia. 
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II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Trecerea de la abordarea bazată pe 
inițiative de promovare disparate, ale 
unor produse turistice izolate, realizate  
de tur-operatorii specializaţi sau ale 
unor localități care fac parte din oferta 
agențiilor de turism, la construirea și 
promovarea unui pachet turistic 
integrat, generat de parteneriatele 
realizate de factorii implicaţi (patronate, 
administraţie publică locală, comunitate 
locală, investitori privaţi) şi promovat 
atât prin efortul asociaţiilor de 
dezvoltare a turismului realizate la nivel 
local, cât şi prin efortul administraţiilor 
publice locale și centrale. 
Oltenia trebuie promovată precum un 
ansamblu de locuri de vizitat și 
experimentat, un pachet pe care turistul 
și-l poate personaliza în funcție de 
preferințe, dar în cadrul unui context 
integrat, care să reprezinte o motivație 
suficient de puternică astfel încât turistul 
să traverseze mai multe zone sau țări 
pentru a petrece un sejur în Oltenia. Este 
esenţială folosirea tehnicilor şi 
metodelor marketingului turistic la nivel 
regional prin   realizarea unui program 
promoţional pentru Oltenia. 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) Elaborarea unui plan de marketing 
turistic la nivel regional, conținând o 
strategie de promovare a regiunii ca 
destinație turistică pe termen mediu, la 
nivel național și internațional, luând în 
considerare potențialul turistic al 
regiunii, structura cererii și raportul 
cost/beneficiu al posibilelor activități de 
promovare cu implicarea pe scară largă 
a agenţilor economici din regiune şi a 
organismelor publice, ONG-uri, asociaţii 
profesionale din regiune, asociaţii 
naţionale din domeniul turismului; 
Urmând indicațiile planului, vor fi 
desfășurate activități de marketing 
turistic precum: 
- Acțiuni generale de promovare 
întreprinse la nivel național și 
internațional prin intermediul unui 
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contract de prcurement cu un furnizor 
calificat;- acordarea de sprijin pentru 
inițierea, la nivel regional, a activităților 
de promovare națională și 
internațională, prin implicarea pe scară 
largă a agenţilor economici din regiune şi 
a organismelor publice, ONG-uri, 
asociaţii profesionale din regiune, 
asociaţii naţionale din domeniul 
turismului,  
- organizarea anuală a Bursei de Turism 
(târgul de turism ”Oltenia Travel & 
Business”); 
- promovarea ofertelor turistice din 
regiune prin includerea acestora în 
cataloagele touroperatorilor români şi 
străini, creşterea numărului de 
participanţi (agenţi economici, primării, 
prefecturi) la bursele de turism naţionale 
şi internaţionale (sprijinirea participării 
acestora); 
- dezvoltarea de relaţii economice, 
transfer de cunoştinţe şi schimb de 
experienţe la nivel naţional şi 
internaţional. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

Un astfel de proiect va fi implementat 
prin organizarea unei proceduri de 
achiziție publică și parcurgerea mai 
multor etape: 
- elaborarea unui studiu de fezabilitate; 
- elaborarea documentației de atribuire 
și a caietului de sarcini; 
- organizarea unei proceduri de achiziție 
publică pentru a desemna contractantul 
care va asigura serviciile necesare 
pentru elaborarea planului de 
marketing. 
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4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

- Turiștii potențiali; 
- Turiștii existenți; 
- Operatorii de turism sau din domenii 
conexe turismului; 
- Asociațiile de operatori economici din 
domeniul turismului; 
- Media la nivel regional, național și 
internațional; 
- Organizatorii de târguri și evenimente 
cu specific turistic; 
- Stațiunile și localitățile cu potențial 
turistic de la nivelul regiunii SV Oltenia. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Pe termen scurt, asigurarea unui sistem 
integrat de promovare la nivel național 
și internațional va face ca regiunea să 
devină cunoscută pentru noi segmente 
țintă de turiști, altele decât cele care 
vizitează în prezent regiunea. 
Pasul următor este ca, pe termen mediu 
și lung, imaginea regiunii SV Oltenia ca 
destinație turistică să fie din ce în ce mai 
bine cunoscută și apreciată de un număr 
din ce în ce mai mare de turiști. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acstea  

Pre-condițiile pentru implementarea 
acestui proiect sunt legate de crearea în 
prealabil a: 
- structurii de coordonare participativă 
în domeniul turismului la nivel regional; 
- brandului turistic regional, întrucât 
acesta va consitui nucleul dur al oricărei 
acțiuni de promovare. 
Pe de altă parte, proiectul este o pre-
condiție pentru toate inițiativele care 
urmează să fie sprijinite în domeniul 
promovării turistice în general. 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

Cheltuielile generate de un astfel de 
contract sunt cele de natura serviciilor 
de consultanță în informare și 
publicitate, precum și cele de diseminare 
de materiale de informare și publicitare, 
inclusiv de monitorizare și evaluare a 
diferitelor instrumente și canale folosite 
pentru promovarea regiunii, astfel încât 
să fie selectate cele care se dovedesc 
cele mai relevante, eficiente, eficace și 
cu impactul cel mai ridicat asupra 
publicului țintă. 
Nivelul acestor costuri se va stabili prin 
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intermediul studiului de (pre)fezabilitate 
care va fi elaborat. 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

După desemnarea structurii de 
coordonare participativă în domeniul 
turismului la nivel regional și după 
crearea brandului turistic regional, va fi 
demarată elaborarea unui studiu de 
(pre)fezabilitate pentru proiectul de 
față. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Nu este cazul 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu este cazul 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

Devizele care vor sta la baza elaborării 
notei de fundamentare a valorii pentru 
procedura de achiziție publică vor fi 
incluse în studiul de (pre)fezabilitate. 
Proiectul va acoperi necesarul de 
instrumente de promovare pentru toată 
perioada de programare 2014-2020, 
ceea ce va asigura punerea în aplicare 
continuă a acestora, pe baza unui buget 
multianual, cu alocare anuală. 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

8. Au fost identificae principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificte? 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-l pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 
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1.3 Crearea și actualizarea unui portal web dedicat turismului regional 

FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Crearea şi actualizarea unui portal web 
dedicat turismului regional 

2. Localizarea  proiectului (localitate/localități 
şi judeţ/e) 

Proiectul acoperă întreaga regiune de 
dezvoltare SV Oltenia 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă este 
cazul 

Promotorul unui astfel de proiect poate fi 
structura de coordonare participativă în 
domeniul turismului la nivel regional, 
prevăzută în cadrul acțiunii 1.10 a prezentei 
strategii, pentru finanțare în cadrul 
portofoliului de proiecte aferent Axei 1 din 
strategia de dezvoltare a turismului pentru 
perioada de programare 2014-2020. O 
astfel de structură, având în vedere 
sarcinile sale instituționale de interes 
public, ar trebui să fie direct identificată ca 
beneficiar relevant în documentele de 
programare, fără a fi nevoie de o procedură 
de selecție, aceasta asigurând 
implementarea proiectului prin intermediul 
organizării procedurilor de achiziție publică. 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Se va defini după selectarea sau crearea, pe 
baze competitive, a unei structuri de 
coordonare participativă în domeniul 
turismului la nivel regional 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Se vor defini după selectarea sau crearea a 
structurii de coordonare participativă în 
domeniul turismului la nivel regional. 
Entitatea responsabilă cu organizarea 
procesului pentru crearea sau identificarea 
structurii de coordonare participativă în 
domeniul turismului la nivel regional este 
ADR SV Oltenia. 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului - promovarea Olteniei în plan 
internațional, prin intermediul brandului 
său (Acțiunea 1.1) și în concordanță cu 
planul de marketing (A.1.2.); 
- motivarea turiștilor pentru a descoperi 
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Oltenia, printr-o prezentare de înaltă 
calitate și la nivel multimedia a tuturor 
caracteristicilor sale naturale și culturale 
și prin asigurarea unui format cât mai 
organizat, structurat, modern și prietenos 
cu utilizatorul în vederea accesării 
informațiilor disponibile despre regiune, 
în timp real; 
- punerea la dispoziția potențialilor turiști 
a instrumentelor de planificare și 
organizare a călătoriei în Oltenia, cu 
posibilitatea personalizării sejurului, 
acesta putând include diferite localități și 
activități având la dispoziție posibilitatea 
de a rezerva locurile de cazare, precum și 
bilete pentru spectacole, evenimente sau 
intrări la diferite expoziții și atracții.; 
- punerea la dispoziția tuturor actorilor 
cheie din domeniul turismului din regiune 
a unei platforme comune de comunicare, 
coordonare și integrare a ofertelor.  

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului Proiectul va avea în vedere următoarele 
componente majore: 
- realizarea unui portal de turism al Regiunii 
SV Oltenia, ca instrument major de 
promovare, informare şi efectuare a 
rezervărilor, în timp real; 
- realizarea unei hărţi interactive cu toate 
atracțiile turistice ale regiunii; 
- realizarea unui calendar de evenimente 
interactiv, în conexiune cu A.1.8; 
- crearea unei interfețe de tip „plan your 
stay” (”planifică-ți sejurul”) în cadrul 
portalului. 

3 Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

Un astfel de proiect va fi implementat prin 
organizarea unei proceduri de achiziție 
publică și parcurgerea mai multor etape: 
- elaborarea unui studiu de fezabilitate; 
- elaborarea documentației de atribuire și a 
caietului de sarcini; 
- organizarea unei proceduri de achiziție 
publică (de tipul concurs de soluții) pentru 
a desemna contractantul care va realiza 
portalul web dedicat turismului regional. 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

- Turiștii potențiali; 
- Turiștii existenți; 
- Operatorii de turism sau din domenii 
conexe turismului; 
- Asociațiile de operatori economici din 
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domeniul turismului. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Pe termen scurt, portalul web va asigura 
creșterea exponențială a accesului la 
informații despre potențialul turistic al 
regiunii SV Oltenia pentru toate categoriile 
de utilizatori – individuali sau inistituționali. 
Portalul web va asigura nu numai atragerea 
de utilizatori și potențiali turiști, dar și 
fidelizarea acestora, prin oferirea de 
informații noi, permanent actualizate și 
prin capacitatea de diseminare și 
multiplicare rapidă a informațiilor. 
Pe termen mediu și lung, Oltenia va accesa 
piața turismului internațional, fiind 
competitivă cu alte destinații turistice 
similare 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, dacă 
da, care ar fi acestea  

Proiectul reprezintă o pre-condiție pentru a 
maximiza rezultatul tuturor intervențiilor 
propuse în cadrul strategiei de dezvoltare a 
turismului la nivelul regiunii SV Oltenia 
pentru perioada de programare 2014-2020. 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, care 
vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

Cheltuielile generate de un astfel de 
contract sunt cele de natura serviciilor de 
programare, dezvoltare de conținut și 
actualizare pentru portaluri web. 
Nivelul acestor costuri se va stabili prin 
intermediul studiului de (pre)fezabilitate 
care va fi elaborat. 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 

. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

După desemnarea structurii de coordonare 
participativă în domeniul turismului la nivel 
regional, aceasta va demara elaborarea 
unui studiu de (pre)fezabilitate pentru 
elaborarea portalului web. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Nu este cazul 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu este cazul 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului Devizele care vor sta la baza elaborării 
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investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-ați 
avut în vedere. 

notei de fundamentare a valorii pentru 
procedura de achiziție publică vor fi incluse 
în studiul de (pre)fezabilitate. 
Proiectul va acoperi necesarul de resurse 
financiare pentru actualizarea continuă a 
conținutului portalului web pentru toată 
perioada de programare 2014-2020, pe 
baza unui buget multianual, cu alocare 
anuală. 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm să 
precizați care sunt acestea. 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, vă 
rugăm să precizați care sunt acestea. 

8. Au fost identificate principalele categorii de 
riscuri. Care sunt actea? 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au capacitatea 
de a asigura cash flow-l pe perioada de 
derulare a investiției? Care sunt principalele 
surse identificate? 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au capacitatea 
de a asigura cash flow-ul pe perioada de 
operare a investiției? Care sunt principalele 
surse identificate? 
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1.4 Sprijin pentru extinderea conexiunilor pentru zborurile internaționale 

FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Sprijin pentru extinderea conexiunilor 
pentru zboruri internaţionale 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Proiectul, deși vizează conexiunile 
Aeroportului din Craiova, acoperă, prin 
efectele sale întreaga regiune de 
dezvoltare SV Oltenia 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

 Beneficiarii vor fi companii aeriene 
internaționale, selectate printr-un apel 
deschis emis de Vest Oltenia ADR Sud. 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Se va identifica după închiderea apelului 
de proiecte. 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Se vor identifica după închiderea 
apelului de proiecte. 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Implementarea unei politici de 
dezvoltare a legăturilor aeriene ale celui 
mai important aeroport din regiune: 
Aeroportul Internațional din Craiova. 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului - o schemă de ajutor de stat 
(sprijinită prin FEDR) pentru a 
atrage mai multe companii 
aeriene, oferind prioritate 
companiilor aeriene de tip low-
cost, în Craiova și pentru a 
intensifica numărul de zboruri de 
legătură cu țările europene ce 
dețin cea mai mare cerere pentru 
turismul ce poate fi practicat în 
regiune (Marea Britanie, Italia, 
Germania, Europa de Nord, etc.). 

- Schema de ajutor de stat va fi 
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pregătite în deplină conformitate 
cu normele UE privind ajutorul de 
stat, precum și procedurile 
naționale relevante; 

- Schema - inclusiv calendarul 
implementării sale - vor fi elaborate în 
conformitate cu indicația tehnică a 
planurilor de trafic aerian în vigoare și cu 
planurile de dezvoltare ale autorităților 
aeroportuare din Craiova;  

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

Un astfel de proiect poate fi 
implementat prin instituirea unei 
scheme de ajutor de stat care să 
subvenționeze parțial taxele de aeroport 
pentru companiile aeriene care 
intenționează să asigure conexiuni 
internaționale regulate cu Aeroportul 
Internațional din Craiova. 
Schema de ajutor de stat poate să 
acopere toată perioada de programare 
2014-2020 sau, după caz, o perioadă mai 
scurtă, atunci când se atinge un nivel 
optim de companii aeriene care 
operează curse aeriene pe Aeroportul 
Internațional din Craiova. 
Proiectele individuale vor fi selectate de 
asemenea, în funcție de capacitatea lor 
de a garanta menținerea conexiunii 
propuse dincolo de perioada acoperită 
de subvenții. 

4 Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

- Turiștii străini dornici să exploreze noi 
destinații pe baza avantajului oferit de 
accesibilitatea acestora la un cost redus; 
- Cetățenii români, în calitate de turiști 
sau cei care efectuează călătorii în scop 
de afaceri; 
- Companiile aeriene; 
- Operatorii economici din domeniul 
turismului; 
- Structura care administrează 
Aeroportul Internațional din Craiova. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Atragerea unui nou tip de turist, gata să 
exploreze destinații noi prin sejururi pe 
termen mediu, doar ca o consecință a 
existenței unei legături aeriene low-cost 
între locul de origine al turistului și 
destinația de vacanță aleasă. 
Creșterea numărului de turiști străini 
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care ajung în Craiova și care pot fi atrași 
ca turiști la nivelul întregii regiuni SV 
Oltenia. 
Fluidizarea traficului de turiști în 
regiunea SV Oltenia, fără să mai fie 
necesară recurgerea la utilizarea 
serviciilor din Aeroportul Henri Coandă. 

6 Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Proiectul este o pre-condiție pentru 
maximizarea rezultatelor inițiativelor de 
dezvoltare a turismului și a mediului de 
afaceri în regiunea SV Oltenia. 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

Schema de ajutor de stat. 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

Sunt necesare în prealabil studii de 
marketing, de trafic aerian și studii de 
oportunitate. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacăese cazul) 

Nu este cazul. 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu este cazul. 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

Intensitatea ajutorului de stat va fi 
stabilită în urma studiului de 
oportunitate și pe baza aprobărilor 
pentru schema de ajutor de stat. 
Beneficiile economico-sociale sunt 
majore. 
Sustenabilitatea financiară va fi 
asigurată pe baza numărului sporit de 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 
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6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

bilete vândute ca urmare a utilizării 
regulate și intense a aeroportului de 
către companiile aeriene, respectiv de 
către turiști. 
 Se va solicita companiilor aeriene 
garantarea menținerii conexiunilor 
propuse dincolo de perioada în care 
acestea vor fi subvenționate din fonduri 
publice. 
 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt cestea? 

9. Beneficiarul și/sau parteneri  au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principaele surse identificate? 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Cre unt 
principalele surse identificate? 
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1.5 Îmbunătățirea infrastructurii de transport la nivel regional 

FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Studiu privind îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport la nivel regional 

2. Localizarea  proiectului (localitate/localități 
şi judeţ/e) 

Proiectul acoperă întreaga regiune de 
dezvoltare SV Oltenia 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă este 
cazul 

Promotorul unui astfel de proiect poate fi 
structura de coordonare participativă în 
domeniul turismului la nivel regional, 
prevăzută în cadrul acțiunii 1.10 a prezentei 
strategii, pentru finanțare în cadrul 
portofoliului de proiecte aferent Axei 1 din 
strategia de dezvoltare a turismului pentru 
perioada de programare 2014-2020. O 
astfel de structură, având în vedere 
sarcinile sale instituționale de interes 
public, ar trebui să fie direct identificată ca 
beneficiar relevant în documentele de 
programare, fără a fi nevoie de o procedură 
de selecție, aceasta asigurând 
implementarea proiectului prin intermediul 
organizării procedurilor de achiziție publică. 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Se va defini după selectarea sau crearea, pe 
baze competitive, a unei structuri de 
coordonare participativă în domeniul 
turismului la nivel regional 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Se vor defini după selectarea sau crearea a 
structurii de coordonare participativă în 
domeniul turismului la nivel regional. 
Entitatea responsabilă cu organizarea 
procesul pentru crearea identificarea 
structurii de coordonare participativă în 
domeniul turismului la nivel regional este 
ADR SV Oltenia. 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Având în vedere faptul că realizarea, 
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modernizarea, reabilitarea infrastructurii 
de transport se poate face: 
- fie la nivel național, pentru drumurile de 
importanță europeană și națională; 
- fie la nivel județean, pentru drumurile de 
importanță județeană; 
- fie la nivel local pentru străzile urbane și 
drumurile din sate și comune, 
la nivel regional se constată adesea lipsa 
unei abordări unitare în ceea ce privește 
pregătirea acesteia pentru a face față 
cerințelor activității economice și, cu 
precădere, cerințelor dezvoltării turismului. 
 
Sunt frecvente situațiile în care un drum 
județean care conduce la un obiectiv 
turistic dintr-o regiune este modernizat 
până la granița cu județul următor, dincolo 
de care se află într-o accentuată stare de 
degradare. 
Lipsește, de asemenea, o abordare 
integrată în a oferi turiștilor soluții mixte de 
transport, cu conexiuni bine definite pentru 
a ajunge la un obiectiv turistic sau pentru a 
vizita mai multe obiective turistice într-un 
circuit. 
 
Atât la nivel național, cât și la nivel 
județean lipsește imaginea clară despre 
ceea ce ar trebui făcut din acest punct de 
vedere. 
În acest context, este absolut necesară 
elaborarea unui studiu la nivel regional care 
să identifice toate aceste nevoi și să 
propună soluții decidenților de la nivel 
național și județean/local, care pot să 
contribuie la îmbunătățirea, într-un mod 
integrat și sinergic, a infrastructurii de 
transport la nivelul regiunii SV Oltenia. 
 Posibilitatea de a călători cu ușurință dintr-
o parte a regiunii în alta, și de a combina 
activitățile de agrement și admirare a 
peisajelor naturale cu facilitățile minime de 
transport între două puncte de atracție, 
reprezintă o precondiție esențială pentru 
atragerea de turiști în regiune. 
 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului Pe baza studiului ce va fi elaborat, vor fi 
identificate soluțiile optime pentru: 
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- dezvoltarea sistemului de transport la 
nivel regional, inclusiv a reţelei de drumuri 
şi căi ferate, dar şi a infrastructurii locale cu 
prioritate a celei în conexiune cu 
destinaţiile turistice; 
- dezvoltarea infrastructurii turistice la 
Dunare şi în judeţele riverane. 
Aceste soluții pot fi incluse ulterior în 
portofoliile de proiecte pentru dezvoltarea 
infrastructurii de transport la nivel național 
și județean/local. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

Un astfel de proiect poate fi implementat 
prin organizarea unei proceduri de achiziție 
publică și parcurgerea mai multor etape: 
- elaborarea documentației de atribuire și a 
caietului de sarcini; 
- organizarea unei proceduri de achiziție 
publică pentru a desemna contractantul 
care va elabora studiul la nivel regional. 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

- ADR SV Oltenia; 
- autoritățile publice la nivel național cu 
atribuții în dezvoltarea infrastructurii de 
transport; 
- autoritățile publice la nivel județean și 
local, care pot depune proiecte pentru 
modernizarea sau crearea infrastructurii de 
transport necesare pentru turiști. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Pe termen scurt, se va clarifica lista de 
proiecte de creare/modernizare de 
infrastructură de transport necesare în 
vederea valorificării potențialului turistic al 
regiunii SV Oltenia, astfel încât acestea să 
fie incluse în portofoliile de proiecte la nivel 
național și județean/local, în baza unei 
abordări integrate. 
Pe termen mediu și lung, prin 
implementarea respectivelor proiecte, se 
va asigura un standard calitativ unitar și 
complet al infrastructurii de transport la 
nivelul regiunii, care să satisfacă nevoile de 
mobilitate ale turiștilor pe tot teritoriul 
Olteniei, fără discrepanțe de la un județ la 
altul sau de la o localitate la alta și cu 
îmbinarea unei palete cât mai variate de 
tipuri de transport. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, dacă 
da, care ar fi acestea  

Proiectul este o precondiție pentru 
asigurarea valorificării optime a 
potențialului turistic al regiunii SV Oltenia. 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, care Cheltuielile generate de un astfel de 
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vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

contract sunt cele de natura serviciilor de 
elaborare de studii și analize, inclusiv studii 
de trafic la nivel regional. 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

Proiectul în sine se referă la elaborarea 
unui studiu premergător pentru 
identificarea proiectelor necesare 
dezvoltării infrastructurii de transport la 
nivel regional, în scopul valorificării optime 
a potențialului turistic al regiunii SV 
Oltenia. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Nu este cazul 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu este cazul 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-ai 
avut în vedere. 

Se va elabora o notă de fundamentare a 
valorii serviciilor de elaborare a studiului 
ținând cont de cerințele specifice din 
caietul de sarcini. 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm să 
precizați care sunt acestea. 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, vă 
rugăm să precizați care sunt acestea. 

8. Au fost identificate principalele categorii de 
riscuri. Care sunt acestea? 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au capacitatea 
de a asigura cash flow-ul pe perioada de 
derulare a investiției? Care sunt pr ncipalele 
surse identificate? 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au capacitatea 
de a asigura cash flow-ul pe perioada de 
operare a investiției? Care sunt principalele 
surse identificate? 
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1.6 Crearea de circuite turistice tematice la nivel regional 

FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Crearea de circuite turistice tematice la 
nivel regional 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Proiectul acoperă întreaga regiune de 
dezvoltare SV Oltenia 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Beneficiarii pot fi selectați prin 
intermediul unui apel de proiecte lansat 
de structura de coordonare participativă 
în domeniul turismului la nivel regional, 
propusă în cadrul acțiunii 1.10, din 
strategia de dezvoltare a turismului 
pentru perioada de programare 2014-
2020 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Va fi identificat ulterior selectării 
acestuia/acestora 
 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Vor fi identificate ulterior selectării 
acestuia. 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Crearea și finanțarea de circuite turistice 
regionale, specifice unui areal de interes, 
care să fie capabile să ofere turistului: o 
imagine de ansamblu completă cu privire 
la aspectele existente în regiune și care 
pot satisface interesul specific al 
acestuia; informații cuprinzătoare care să 
poată fi utilizate pentru explorarea 
tuturor atracțiilor regiunii; posibilitatea 
valorificării integrate și convenabile a 
tuturor atracțiilor. 
O listă a posibilelor circuite, fără a fi 
exhaustivă, include: 
- integrarea resurselor din diferite judeţe 
în circuitul turistic regional care 
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promovează tradiţia culturală şi 
etnografică tipică din regiunea istorică a 
Olteniei; 
- iniţierea unor programe turistice 
tematice culturale, religioase (pelerinaje 
la  mănăstiri - Cozia,  Tismana,  Horezu, 
Bistriţa, Arnota etc.), istorice (legate  de  
voievozi etc., de daco-romanitate, 
altele), pe lângă dezvoltarea structurilor 
turistice adecvate în localităţile vizitabile; 
- integrarea in circuitele turistice a 
evenimentelor de tipul serbărilor 
populare: Sărbǎtoarea bujorului 
(Pleniţa), Sǎrbǎtoarea salcâmului 
(Bǎileşti), Sǎrbǎtoarea berii, Târgul 
meşterilor olari, Ziua recoltei (Craiova), 
precum şi festivaluri de interes zonal cum 
sunt: Festivalul „Corabia de aur” 
(Corabia), Festivalul „Maria Lǎtǎreţu” 
(Târgu Jiu), Festivalul de muzicǎ folk 
(Calafat); 
- realizarea de materiale de promovare a 
obiectivelor/ circuitelor turistice (broşuri, 
ghiduri turistice, pliante, CD-uri şi DVD-
uri turistice de prezentare, bannere, hărţi 
turistice, cataloage, postere şi foi 
volante, fotografii, albume, 
fotoreportaje, diapozitive, casete, filme 
cu specific de turism, obiecte de 
protocol, a unei reviste regionale de 
turism etc.) şi sprijinirea derulării de 
acţiuni şi campanii de promovare, 
expedierea materialelor promoţionale şi 
de protocol în ţară şi în străinatate etc.; 
- dezvoltarea de carduri turistice care să 
permita vizitarea atracţiilor turistice 
aferente circuitelor la preţuri 
promoţionale; 
- stimularea inovației prin promovarea 
utilizării TIC în producţia şi marketingul 
unor pachete turistice integrate, 
adoptarea  sistemelor globale de 
distributie (GDS); 
- promovarea conştientizării turismului 
de-a lungul fluviului Dunărea conform 
recomandărilor Comisiei Dunărene de 
Turism, pe linia strategiei UE pentru 
regiunea Dunării;  
- promovarea unui circuit dedicat vieții și 
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operelor lui Constantin Brâncuși, prin 
realizarea unei legături între celebrul 
ansamblu expoziţional de la Târgu Jiu şi a 
casei memoriale „Constantin Brâncuşi” 
de la Hobiţa cu alte locuri din regiune 
aflate în conexiune cu marele artist. 
 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) - elaborarea unui draft de apel de 
propuneri de proiecte de către 
structura de coordonare 
participativă; 

- consultare cu actorii publici locali 
interesați de propunerea de apel 
de proiecte; 

- lansarea apelului de proiecte și 
selectarea propunerilor de 
proiecte printr-o procedura de 
evaluare; 

- implementarea proiectelor 
individuale. 

Propunerile de proiecte trebuie să fie 
depuse în parteneriat de  enități 
publice din zonele vizate și de alte 
structuri implicate în domeniul 
turismului la nivel regional  
Proiectele pot fi finațate numai dacă 
garantează acoperirea regională 
completă a aspectului tematic 
considerat. 

In alternativa, un proiect poate fi 
implementat prin organizarea unei 
proceduri de achiziție publică, caz în care 
se va încredința întregul proces de 
organizare a unui circuit unui operator 
economic 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

Proiectele ar trebui implementate în 
maxim 1 an de la atribuirea fondurilor și 
în prima parte a perioadei de 
programare. 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

- Turiștii potențiali; 
- Turiștii existenți; 
- Operatorii de turism sau din domenii 
conexe turismului; 
- Asociațiile de operatori economici din 
domeniul turismului; 
- Autoritățile publice locale din zonele de 
interes, ADI. 

5. Rezultate estimate: Pe termen scurt, circuitele tematice vor 
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- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

asigura o mai clară definire a identității 
regiunii SV Oltenia în raport cu 
așteptările și preferințele turiștilor, în 
funcție de profilul acestora. 
Pe termen mediu și lung, va crește 
durata șederii turiștilor în regiune, având 
în vedere că un circuit tematic necesită o 
perioada mai mare de timp (vizitare, dar 
și transfer între punctele de interes), în 
comparație cu vizitarea unui singur 
obiectiv sau vizitarea unei singure 
localități. De asemenea, va crește 
numărul turiștilor care vizitează regiunea, 
având în vedere cadrul organizat și 
infrastructura puse la punct pentru 
dezvoltarea circuitelor tematice. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Pentru implementarea acestui proiect, 
este absolut necesară dezvoltarea 
infrastructurii de transport și de primire 
la nivel regional. 
Proiectul este, de asemenea, 
complementar cu realizarea portalului 
web, a acțiunilor de promovare și a 
inițiativei de creare a brandului turistic 
regional. 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

Cheltuielile generate de un astfel de 
contract sunt cele de natura: 

- serviciilor de studii de piață și 
evaluare pentru definirea 
structurii circuitelor; 

- serviciilor de realizare materiale 
de informare și promovare; 

- lucrărilor de realizare a unei 
infrastructuri omogene de primire 
și ghidare a turiștilor în punctele 
de interes din cadrul unui circuit; 

- serviciilor de consultanță pentru 
coordonarea tuturor categoriilor 
de autorități și operatori care 
trebuie să intre în cooperare 
pentru buna funcționare a 
cricuitului (parteneriat și 
networking). 

În cazul în care realizarea circuitelor 
regionale va face obiectul unor proiecte 
de tip grant, elementele enumerate mai 
sus se vor consitui în activități 
componente ale graficului de 
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implementare a proiectului. 
 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

Proiectul include ca o componentă 
esențială realizarea de: 
- studii de piață, marketing, sondaje 
pentru definirea circuitelor regionale; 
- studii de fezabilitate și proiecte tehnice 
pentru punctele de primire pe traseul 
circuitelor. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Nu este cazul 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu este cazul 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

Se va elabora o notă de fundamentare a 
valorii serviciilor și lucrărilor necesare 
ținând cont de cerințele specifice din 
caietul de sarcini. 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 
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1.7 Crearea de circuite turistice inter-tematice la nivel regional 

FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Crearea de circuite turistice inter-temaice 
la nivel regional 

2. Localizarea  proiectului (localitate/localități 
şi judeţ/e) 

Proiectul acoperă întreaga regiune de 
dezvoltare SV Oltenia 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Beneficiarii pot fi selectați prin 
intermediul unui apel de proiecte lansat 
de structura de coordonare participativă 
în domeniul turismului la nivel regional, 
propusă în cadrul acțiunii 1.10, din 
strategia de dezvoltare a turismului 
pentru perioada de programare 2014-
2020. 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

 Va fi identificat ulterior selectării 
acestuia/acestora 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 Vor fi identificate ulterior selectării 
acestuia. 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Circuitele inter-tematice au scopul de a 
oferi potențialilor turiști propunerea cea 
mai avatajoasă de petrecere a unui sejur 
în Oltenia prin conectarea celor mai 
importante puncte de atracție ale regiunii 
dintr-o perspectivă teritorială, într-o 
abordare mai mult decât tematică, și prin 
oferirea unor servicii precum  sistem 
integrat de rezervări, un ghid turistic ce 
abordează viziunea integrată a regiunii, 
reduceri și servicii conexe.  

2. Scurta descriere a ativitatilor proiectului - Elaborarea unui studiu prin care să fie 
identificate cele mai bune 2 sau 3 circuite 
inter-tematice la nivel regional și 
instrumente adecvate pentru 
implementarea acestora pe piața turistică 
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(carduri unice de acces către diverse 
obiective turistice de pe teritoriul regiunii, 
bilete comune pentru vizitarea diverselor 
obiective turistice de pe teritoriul regiunii, 
etc.);  

- elaborarea unui draft de apel de 
propuneri de proiecte de către 
structura de coordonare 
participativă; 

- consultare cu actorii publici locali 
interesați de propunerea de apel 
de proiecte; 

- lansarea apelului de proiecte și 
selectarea propunerilor de 
proiecte printr-o procedura de 
evaluare; 

- Implementarea instrumentelor integrate 
identificate.  

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

Un astfel de proiect poate fi implementat 
prin organizarea unei proceduri de 
achiziție publică, caz în care se va 
încredința întregul proces de organizare a 
unui circuit unui operator economic sau 
prin apeluri la propuneri de proiecte care 
să fie depuse în parteneriat de  enități 
publice din zonele vizate și de alte 
structuri implicate în domeniul turismului 
la nivel regional. 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

- Turiștii potențiali; 
- Turiștii existenți; 
- Operatorii de turism sau din domenii 
conexe turismului; 
- Asociațiile de operatori economici din 
domeniul turismului; 
- Autoritățile publice locale din zonele de 
interes, ADI. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Pe termen scurt, circuitele inter-tematice 
vor asigura o creștere a atractivității 
regiunii SV Oltenia pentru o gamă largă de 
turiști, care vor să „guste” câte puțin din 
toate tipurile de atracții la nivel regional.  
Pe termen mediu și lung, aceste circuite 
vor contribui la: 

- asigurarea unei competitivități mai 
ridicate a regiunii în contextul 
pieței turistice internaționale; 

- asigurarea armoniei cu acțiunile 
sistemice prevăzute în cadrul 
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acestei priorități. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
inegrează cu alte investiţii din zonă şi, dacă 
da, care ar fi acestea  

Pentru implementarea acestui proiect, 
este absolut necesară dezvoltarea 
infrastructurii de transport și de primire la 
nivel regional. 
Proiectul este, de asemenea, 
complementar cu realizarea portalului 
web, a acțiunilor de promovare, a 
inițiativei de creare a brandului turistic 
regional și poate fi sinergic cu proiectul de 
realizare a circuitelor tematice. 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, care 
vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

Cheltuielile generate de un astfel de 
contract sunt cele de natura: 

- serviciilor de studii de piață și 
evaluare pentru definirea structurii 
circuitelor; 

- serviciilor de realizare materiale de 
informare și promovare; 

- lucrărilor de realizare a unei 
infrastructuri omogene de primire 
și ghidare a turiștilor în punctele 
de interes din cadrul unui circuit; 

- serviciilor de consultanță pentru 
coordonarea tuturor categoriilor 
de autorități și operatori care 
trebuie să intre în cooperare 
pentru buna funcționare a 
cricuitului (parteneriat și 
networking). 

În cazul în care realizarea circuitelor 
regionale va face obiectul unor proiecte 
de tip grant, elementele enumerate mai 
sus se vor consitui în activități 
componente ale graficului de 
implementare a proiectului. 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

Proiectul include ca o componentă 
esențială realizarea de: 
- studii de piață, marketing, sondaje pentru 
definirea circuitelor inter-tematice 
regionale; 
- studii de fezabilitate și proiecte tehnice 
pentru punctele de primire pe traseul 
circuitelor. 
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2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Nu este cazul 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu este cazul 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-ați 
avut în vedere. 

Se va elabora o notă de fundamentare a 
valorii serviciilor și lucrărilor necesare 
ținând cont de cerințele specifice din 
caietul de sarcini. 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm să 
precizați care sunt acestea. 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, vă 
rugăm să precizați care sunt acestea. 

8. Au fost identificate principalele categorii de 
riscuri. Care sunt acestea? 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au capacitatea 
de a asigura cash flow-ul pe perioada de 
derulare a investiției? Care sunt principalele 
surse identificate? 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au capacitatea 
de a asigura cash flow-ul pe perioada de 
operare a investiției? Care sunt principalele 
surse identificate? 
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1.8 Crearea și actualizarea unui calendar comun de evenimente la nivel regional 

FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Crearea şi actualizarea unui calendar 
comun de evenimente la nivel regional 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Proiectul acoperă întreaga regiune de 
dezvoltare SV Oltenia 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Promotorul unui astfel de proiect poate 
fi structura de coordonare participativă 
în domeniul turismului la nivel regional, 
prevăzută în cadrul acțiunii 1.10 a 
prezentei strategii, pentru finanțare în 
cadrul portofoliului de proiecte aferent 
Axei 1 din strategia de dezvoltare a 
turismului pentru perioada de 
programare 2014-2020. O astfel de 
structură, având în vedere sarcinile sale 
instituționale de interes public, ar trebui 
să fie direct identificată ca beneficiar 
relevant în documentele de programare, 
fără a fi nevoie de o procedură de 
selecție, aceasta asigurând 
implementarea proiectului prin 
intermediul organizării procedurilor de 
achiziție publică. 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Se va defini după selectarea sau crearea, 
pe baze competitive, a unei structuri de 
coordonare participativă în domeniul 
turismului la nivel regional 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Se vor defini după selectarea sau 
crearea a structurii de coordonare 
participativă în domeniul turismului la 
nivel regional. Entitatea responsabilă cu 
organizarea procesul pentru crearea sau 
identificarea structurii de coordonare 
participativă în domeniul turismului la 
nivel regional este ADR SV Oltenia. 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Creșterea gradului de atractivitate al 
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regiunii conferit de caracteristicile sale 
structurale ce sunt promovate și 
prezentate turiștilor mai intens prin 
implementarea acțiunilor prezentate 
anterior, complementar cu asigurarea 
unei imagini de ansamblu, completă și 
actualizată, asupra evenimentelor din 
regiune ce pot completa un sejur turistic, 
toate acestea fiind transpuse în cadrul 
portalului web. 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului - Crearea și actualizarea unei rețele 
a tuturor evenimentelor și a unui 
calendar unic de evenimente la nivelul 
regiunii SV Oltenia; 
- Implementarea unui serviciu de 
actualizare permanentă și de promovare 
a calendarului inclus în portalul turistic. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

Un astfel de proiect va fi implementat 
prin organizarea unei proceduri de 
achiziție publică  și parcurgerea mai 
multor etape: 
- elaborarea documentației de atribuire 
și a caietului de sarcini; 
- organizarea unei proceduri de achiziție 
publică pentru a desemna contractantul 
care va realiza și actualiza calendarul de 
evenimente la nivel regional. 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

- Turiștii potențiali; 
- Turiștii existenți; 
- Operatorii de turism sau din domenii 
conexe turismului; 
- Asociațiile de operatori economici din 
domeniul turismului. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Crearea unei conexiuni între evenimente 
în cadrul unui singur calendar regional, 
care să poată fi promovat ca o structură 
singulară de informații. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Crearea si actualizarea portalului web 
pentru promovarea turistică a regiunii 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

Cheltuielile generate de un astfel de 
contract sunt cele de natura serviciilor de 
consultanță și asistență pentru: 

- crearea și actualizarea 
conținutului informațional 
necesar, inclusiv structurarea pe 
categorii și asigurarea inter-
conectării tematice, geografice și 
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networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

pe categorii de turiști; 
- compatibilizarea conținutului cu 

structura portalului web. 
Nivelul acestor costuri se va stabili prin 
intermediul studiului de (pre)fezabilitate 
care va fi elaborat. 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

După desemnarea structurii de 
coordonare participativă în domeniul 
turismului la nivel regional, aceasta va 
demara elaborarea unui studiu de 
(pre)fezabilitate pentru elaborarea 
calendarului de evenimente la nivel 
regional. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Nu este cazul. 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu este cazul. 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

Calculațiile de cost care vor sta la baza 
elaborării notei de fundamentare a 
valorii pentru procedura de achiziție 
publică vor fi incluse în studiul de 
(pre)fezabilitate. 
Proiectul va acoperi necesarul de resurse 
financiare pentru actualizarea continuă a 
conținutului calendarului de evenimente 
pentru toată perioada de programare 
2014-2020, pe baza unui buget 
multianual, cu alocare anuală. 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 
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1.9 Crearea unei rețele de puncte de informare turistică 

FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Crearea unei reţele de puncte de 
informare turistică 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Proiectul acoperă întreaga regiune de 
dezvoltare SV Oltenia 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Promotorul unui astfel de proiect poate 
fi structura de coordonare participativă 
în domeniul turismului la nivel regional, 
prevăzută în cadrul acțiunii 1.10 a 
prezentei strategii, pentru finanțare în 
cadrul portofoliului de proiecte aferent 
Axei 1 din strategia de dezvoltare a 
turismului pentru perioada de 
programare 2014-2020. O astfel de 
structură, având în vedere sarcinile sale 
instituționale de interes public, ar trebui 
să fie direct identificată ca beneficiar 
relevant în documentele de programare, 
fără a fi nevoie de o procedură de 
selecție, aceasta asigurând 
implementarea proiectului prin 
intermediul organizării procedurilor de 
achiziție publică. 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Se va defini după selectarea sau crearea, 
pe baze competitive, a unei structuri de 
coordonare participativă în domeniul 
turismului la nivel regional 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Se vor defini după selectarea sau 
crearea a structurii de coordonare 
participativă în domeniul turismului la 
nivel regional. 
Entitatea responsabilă cu organizarea 
procesul pentru crearea sau 
identificarea structurii de coordonare 
participativă în domeniul turismului la 
nivel regional este ADR SV Oltenia. 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Oferirea de servicii la un standard 
calitativ omogen și ridicat care să vină în 
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sprijinul și informarea turiștilor care 
vizitează regiunea SV Oltenia în paralel 
cu asigurarea unei identități vizuale ușor 
de recunoscut și memorat pentru 
punctele de informare turistică la nivelul 
regiunii. 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului - stabilirea unor caracteristici comune ale 
rețelei (design, logo, standardele 
serviciilor oferite, proceduri etc.)  
- sprijinirea dezvoltarii unei reţele de 
centre/birouri de informare şi 
promovare turistică cu filiale în orașele 
mari, în  toate reşedintele de judeţ şi în 
localităţile cu potenţial turistic, crearea 
unor puncte de informare turistică, 
inclusiv electronice, în zone de maxim 
tranzit, având în vedere numărul mic al 
acestora în raport cu alte regiuni. 
 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

Premergător înființării centrelor este 
necesar un studiu de soluție, care poate 
fi contracta printr-o preocedură de 
achiziție publică de servicii. 
Ulterior, înfiinţarea centrelor de 
informare se poate realiza prin 
depunerea de proiecte de către 
primăriile şi ONG-urile interesate. 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

- Turiștii potențiali; 
- Turiștii existenți; 
- Operatorii de turism sau din domenii 
conexe turismului; 
- Asociațiile de operatori economici din 
domeniul turismului; 
- Autoritățile publice locale din zonele de 
interes, ADI. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Birourile de informare turistică vor avea: 
- Un logo și un design comun; 
- Un sistem de training și informare 

comun pentru personalul angajat;  
- Informații comune oferite 

turiștilor, care trebuie să 
considere nivelul regional, abia 
apoi local.  

 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Proiectul asigură o platformă comună de 
diseminare a informațiilor pentru toate 
celelalte proiecte incluse în portofoliu. 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, - servicii de consultanță în cadrul 
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care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

studiului de soluție privind 
dimensionarea, structurarea și 
viziunea estetică și funcțională a 
centrelor/punctelor de 
informare; 

- apeluri la propuneri de proiecte 
sau achiziție publică pentru 
realizarea efectivă a centrelor de 
informare. 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

Este necesară realizarea în prealabil a 
următoarelor studii: 
- studiu de soluție privind 
dimensionarea, structurarea și viziunea 
estetică și funcțională a 
centrelor/punctelor de informare; 
- studii de fezabilitate, proiecte tehnice 
și detalii de execuție pentru 
infrastructura centrelor; 
- analia nevoilor de formare pentru 
personalul angajat. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Pentru construcții se vor folosi terenuri 
puse la dispoziție de APL. 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Se vor obține după elaborarea 
proiectelor tehnice. 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

Se va realiza pe baza devizului din studiul 
de fezabilitate și apoi în faza PT. 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Se va realiza în cadrul analizei cost-
beneficiu din etapa realizării studiului de 
fezabilitate. 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

Se vor identifica și estima în cadrul 
analizei cost-beneficiu din etapa 
realizării studiului de fezabilitate. 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

Se vor identifica și estima în cadrul 
analizei cost-beneficiu din etapa 
realizării studiului de fezabilitate. 

8. Au fost identificte principalelecategorii de 
riscuri. Care sunt acestea? 

Se vor identifica în cadrul analizei cost-
beneficiu din etapa realizării studiului de 
fezabilitate. 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Se va analiza în etapa realizării studiului 
de fezabilitate. Cash flow-ul va fi asigurat 
prin intermediul proiectului de finanțare 
și al resurselor financiare ale APL. 
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10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
periada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Se va analiza în etapa realizării studiului 
de fezabilitate. Cash flow-ul va fi asigurat 
prin intermediul resurselor financiare ale 
APL. 
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1.10 Crearea unui structuri de coordonare participativă în domeniul turismului 

la nivel regional 

FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Crearea unei structuri de coordonare 
participativă în domeniul turismului la 
nivel regional 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Regiunea SV Oltenia – birou central în 
Craiova și acoperire cu birouri la nivel 
regional 

3 Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Structura se va crea la inițiativa ADR SV 
Oltenia 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Urmează a fi definit 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Urmează a fi definite 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Crearea unei structuri căreia să îi fie  
atribuită, cu acordul tuturor actorilor 
relevanți pentru dezvoltarea turismului 
în regiune, asigurarea unei viziuni 
integrate și unice de dezvoltare a 
turismului la nivel regional, coordonarea 
și aplicarea măsurilor exprimate în cadrul 
priorității 1 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului - Identificarea, pe baze de 
negocieri și consultări regionale, a celei 
mai bune soluții administrative pentru 
gestionarea și finanțarea inițiativelor de 
coordonare a turismului la nivel regional;  
- Sprijinirea inițiativelor orientate 
spre infrastructură, personal și 
demararea activităților pentru structura 
astfel identificată/creată, în vederea 
asigurării sustenabilității sale în cadrul 
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sectorului turistic. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

Stabilirea și operaționalizarea structurii 
trebuie să fie o prioritate temporală în 
cadrul noului ciclu de programare. 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Structura se poate constitui într-o nouă 
agenție publică, un departament în 
cadrul unei adminsitratții publice 
existente sau va fi una asociativă de 
interes public (fie deja existentă, fie nou 
creată) la care au aderat/vor adera toți 
principalii actori cheie pentru 
dezvoltarea turismului la nivel regional. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Asigurarea unei viziuni strategice clare și 
operaționalizarea acesteia într-un mod 
bine organizat pentru devoltarea 
turismului în regiunea SV Oltenia. 
Asigurarea funcționării unei astfel de 
structuri în condiții de finanțare a 
nevoilor, astfel încât să nu se facă rabat 
de la calitatea și sfera de acoperire a 
serviciilor. 
Eliminarea inițiativelor înguste, singulare, 
nesustenabile și asigurarea unui mod 
unitar și bine coordonat de organizare a 
dezvoltării turismului în regiunea SV 
Oltenia astfel încât competitivitatea 
acesteia să crească la nivel național și 
internațional. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi aestea  

Asigură o componentă administrativă și 
de capacitate instituțională esențială 
pentru celelalte acțiuni propuse în cadrul 
strategiei de dezvoltare a turismului în 
regiunea SV Oltenia. 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- Programarea priorităților de 
dezvoltare și a finanțărilor 
necesare; 

- Actualizarea documentelor 
strategice relevante pentru 
dezvoltarea turismului la nivel 
regional; 

- Monitorizarea implementării 
strategiei de dezvoltare; 

- Gestionarea de proceduri de 
achiziție publică și de apeluri la 
propuneri de proiecte pentru 
implementarea strategiei de 
dezvoltare. 
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III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

Este necesar un studiu de oportunitate 
pentru a identifica modul optim de 
structurare a acestei organizații și 
structura de management a acesteia. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Este necesar să se identifice spațiile 
necesare la nivel regional. 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Se vor obține în funcție de necesitatea 
de a construi spații noi. 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

Se vor solicita prin studiul de 
oportunitate ce va fi elaborat. 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 
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Fișele de proiect prezentate anterior și încadrate în Prioritatea 1, au reflectat viziunea prinvind 

dezvoltarea regiunii din punct de vedere turistic, o viziune integrată și corespunzătoare potențialului 

turistic identificat, creată prin implicarea și considerarea input-ului oferit de către actorii relevanți la 

nivel regional, ce pot asigura cadrul administrativ necesar pentru traspunerea în practică a acestei 

viziuni. Considerând impactul scontat, importanța și individualizarea primei priotăți, proiectele ce se 

înscriu în cadrul acesteia nu vor fi supuse metodologiei de prioritizare.  

Fișele de proiect colectate de la nivel regional și care reflectă viziunea actorilor relevanți în domeniul 

turismului sunt prezentate în continuare: 
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JUDEȚUL DOLJ 

 

FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Amenajare Lac Craiovita din municipiul 
craiova 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Zona de N-V a municipiului Craiova 
 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

AT Municiul Crova 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. A. I.Cuza, nr.7, Craiova, Dolj 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Directia Elaborare si Implementare 
Proiecte 
Director executiv: Predus Dorina 
Tel: 0251/419589 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului - Cresterea atractivitatii turistice a 
municipiului Craiova prin reconstructia 
ecologica a zonei de nord-vest si 
amenajarea Lacului Craiova; 
- -amenajarea si redarea in circuitul de 
agrement al populatiei al doilea mare 
parc al Craiovei cu o suprafata de 85ha 
dupa parcul Nicolae Romanescu cu 
suprafata de 100 ha in 24 luni  

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului Municipiul Craiova are o suprafata totala 

de 8141 ha din care spatiile verzi 

(intalegand totodata si parcurile si 

gradinile orasului) au o suprafata totala 

de 1100 ha, reprezentand  12% din 

suprafata totala a Craiovei. Dat fiind 

faptul ca municipiul Craiova se 

incadreaza in regiunile cu climat 

temperat continental, usor moderat si 

situandu-se astfel intr-o zona de campie 

caracterizata  in ultima vreme de seceta, 

a impus o serie de preocupari din partea 
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municipalitatii pentru extinderea 

spatiilor verzi din perimetrul orasului. 

Astfel interesul Primariei Municipiului 

Craiova pentru infiintarea de parcuri si 

locuri de agrement deriva din 

necesitatea de a armoniza cresterea si 

aglomerarea populatiei din mediul urban 

cu procesul tot mai accentuat de 

industrializare. Cele mai importante 

argumente pentru extinderea spatiilor 

verzi si indeosebi pentru intretinerea 

parcurilor si gradinilor publice sunt 

insemnatatea spatiilor verzi pentru 

petrecerea timpului liber cat si exemplul 

unor orase europene: Franta, Italia, 

Germania, Spania, Olanda inzestrate cu 

mari parcuri naturale sau artificiale. 

Parcul Craiovita, aflat intre cart. Craiovita 

Noua si cart. Brestei se intinde pe o 

suprafata de 85ha. Amenajarile din 

perioada 1981-1985 au creat doua lucii 

de apa de peste 32 ha, despartite intre 

ele de o trecere pietonala asfaltata. 

Reabilitarea ecologica a zonei de nord-
vest a municipiului Craiova prin 
salubrizarea lacului Craiovita creeaza 
toate premisele pentru dezvoltarea unui 
spatiu de agrement si sport nautic. 
Mentionam ca acest proiect se 
incadreaza in Planul Urbanistic General al 
municipiului Craiova care prevede 
cresterea ponderii spatiilor verzi in 
totalul suprafetei municipiului. Astfel, 
proiectul isi propune reabilitarea 
ecologica a unui teren  cu o suprafata de 
32 ha amplasat in zona de nord-vest a 
municipiului Craiova  aflat in 
proprietatea Primariei municipiului 
Craiova si de asemenea, crearea 
premiselor pentru o dezvoltare 
ulterioara a zonei. Primele lucrari in zona 
au fost realizate in perioada 1966-1974,  
demarand cu lucrarile de amenajare a 
lacului din zona, denumit lacul Craiovita, 
avand rolul primordial de a regulariza 
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debitele colectate si transportate de 
pârâul Cornitoiu si deversate in canalul 
colector Craioviţa. De asemenea, s-a 
dorit in prima faza a fi un spatiu de 
agrement pentru cetatenii orasului. 
Acesta este un lac artificial creat pe 
traseul paraului Cornitoiu prin 
delimitarea regimului hidrodinamic 
rezultat  in urma lucrărilor edilitare 
executate in zona de vest a municipiului 
Craiova. Schimbarea conditiilor de 
colectare, schimbarea pantei de scurgere 
in  zona inferioara, schimbarea 
conditiilor de alimentare corelate cu 
inexistenta lucrărilor de decolmatare si 
regularizare au dus la formarea in zona 
sudica a paraului Cornitoiu la o salba de 
lacuri cu caracteristici specifice lacurilor 
din zona de lunca. Reducerea pantei de 
scurgere corelata cu inexistenta lucrărilor 
de protecţie (malurile lacului sunt 
folosite ca depozite de gunoi mai ales in 
zona sudica) au dus la transformarea 
acestor lacuri in adevărate focare de 
infecţie. Din cauza unei lipse de 
supraveghere, a realizării investiţiilor 
intr-un ritm industrial, unde hotărâtoare 
a fost cantitatea in dauna calitatii, in 
decursul timpului, principiul separarii 
stricte a apelor  meteorice de cele uzate 
menajere nu a mai fost respectat ceea ce 
a condus, in ani de zile, la infestarea 
masiva a lacului Craiovita care a 
functionat ca un imens decantor pentru 
o parte a apelor uzate ale cartierului 
Craiovita Noua. Astfel, se remarca fara 
doar si poate, caracterul de urgenta al 
proiectului datorita gravelor probleme 
de poluare a aerului pe care zona de 
nord-vest a orasului le ridica de multa 
vreme si nu in ultimul rand, datorita 
aspectului total inestetic al zonei.  
Principalele activitati propuse a fi 
realizate in cadrul  acestui proiect 
constau in:  
 - Decolmatarea lacului 
- Dezinsectia lacului Craiovita (in special 
contra ţânţarilor) 
 - Curatirea malurilor lacului Craiovita 
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- Amenajarea circulatiei carosabile 
interioare de intretinere si de alei 
pietonale 
- Completarea sau refacereea 
infrastructurii tehnico-edilitare 
- Amenajarea parcajelor in punctele de 
acces 
- Realizarea unei sistematizari verticale 
adecvate solutiei urbanistice si 
peisagistice- Organizarea spatiilor verzi 
din punct de vedere peisagistic pe zone 
cu plantatii arbicole si horticole. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

24 luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

- Locuitorii zonei de nord-vest a 
municipiului Craiova 
- Cetatenii municipiului Craiova 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Decolmatarea lacului; 
Dezinsectia lacului Craiovita; 
Curatirea malurilor lacului; 
Asigurarea alimentarii cu apa a lacului 
Amenajare alei pietonele si circulatii 
carosabile 
Amenajare parcaje in punctele de acces 
in parc 
Amenajare peisagistica  a zonei 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Alte investitii finalizate in zona: 
- colector unitar zona Nord lac Craiovita 
- amenajare prin casetare canal ape 
pluviale si ape menajere ale acrtierului 
Craiovita Noua. 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructură publică; 
- măsuri de promovare; 
 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 

- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție 
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- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

Elaborate in anul 2004. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Domeniu public al municipiului Craiova 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu mai sunt valabile  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

Trebuie actualizate. 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Trebuie actualizate. 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

Trebuie actualizate. 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

Trebuie actualizate. 

8. Au fost identificate principalee categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Trebuie actualizate. 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Trebuie actualizate. 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Trebuie actualizate. 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
Trebuie actualizate. 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Reamenajare gradini publice din 
municipiul Craiova 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Municipiul Craiova, judetul Dolj 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

UAT municipiul Craiova 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. A. I. Cuza, nr. 7, Craiova 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Directia Elaborare si Implementare 
Proiecte 
Director executiv: Predus Dorina 
Tel: 0251/419589 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Cresterea atractivitatii turistice a 
municipiului Craiova prin reamenajare 
gradinilor publice: Gradina Sfintul 
Dumitru, Gradina Mihai Bravu, Gradina 

Mures, Gradina Crizantemelor, Gradina 

Rovine. 
 

2. Scurta descriere a activitatilor 
proiectului) 

Gradina Sfintul Dumitru cu o suprafata de 
2,08 ha are cuprinse in interiorul ei Casa 
Baniei, biserica Sfintul Dumitru si Crucea 
de piatra adusa din zona fostului Targ de 
Afara. In coltul sud-estic al gradinii se afla 
foarte multi trandafiri si din aceasta cauza 
a fost supranumita si Gradina 
Trandafirilor. Tot aici a fost ridicat un 
impunator monument pentru cei trei frati 
Buzesti. Gradina Sfintul Dumitru este un 
loc ales prin pozitia lui si prin resorturile 
lui istorice confundabil cu istoria orasului 
Craiova. Gradina Sfintul Dumitru 
reprezentand un punct de atractie 
important pentru zona centrala a orasului 
si aflata la o distanta considerabila de 
celelalte parcuri si gradini necesita 
reamenajarea ei conform standardelor 
unui oras european.  Se propune 
realizarea unui plan de reamenajare a 
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Gradinii Sfintul Dumitru cu prezentarea 
solutiilor de reamenajare a spatiului 
existent cuprinzand: 1) lucrari de 
nivelare/terasare/igienizare/modelare 
geometrica teren, decopertari de teren 
nefertil acolo unde se impune acest lucru; 
2) refacerea aleilor neamenajate si 
amenajarea de noi alei daca se impune 
acest lucru; 3)refacerea suprafetelor 
ocupate cu gazon, fie prin gazonare cu 
samanta cu gazon, fie prin asternere covor 
de gazon; 4) Montarea instalatiilor de 
udare pentru zona verde; 5)Amplasarea 
mobilierului urban (banci,cosuri de gunoi, 
jardiniere, pergole, suporti pentru flori, 
chioscuri); 6)Amenajarea de tasnitori cu 
apa potabila; 7)Refacerea rosariului; 
8)Zonele noi propuse ca spatii verzi se vor 
amenaja cu gazon, flori si arbori decorativi 
care se vor amplasa conform principiilor 
peisagere. In general propunerile de 
reamenajare nu vor afecta vegetatia 
arboricola existenta pe traseul aleilor de 
circulatie decat in situatii de necesitate. 
Gradina Mihai Bravu supranumita si 
Gradina Tineretului in suprafata de 8530 
mp, cuprinde plantatii de arbori (molizi, 
pini, artari americani, ulmi de munte) 
arbusti ( tuia, tisa, ienuperi), un pavilion 
rustic, o fantana arteziana precum si 
monumentul bust al lui Nicolae Titulescu. 
Sistematizarea zonei in structura de astazi 
s-a facut conform planurilor arhitectului 
peisagist E. Pinard. Ultimele lucrari din anii 
1998-1999, care au dus la largirea strazii 
Brestei, au afectat foarte putin 
compunerea si intinderea acestei gradini 
publice. Gradina Mihai Bravu 
reprezentand un punct de atractie 
important pentru zona centrala a orasului 
si aflata la o distanta considerabila de 
celelalte parcuri si gradini necesita 
reamenajrea ei, conform standardelor 
unui oras european. 
Se propune realizarea unui plan de 
reamenajare a Gradinii Mihai Bravu cu 
prezentarea solutiilor de reamenajare a 
spatiului existent cuprinzand: - lucrari de 
nivelare/terasare/igienizare/modelare 
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geometrica teren, decopertari de teren 
nefertil acolo unde se impune acest lucru; 
- refacerea aleilor neamenajate si 
amenajarea de noi alei daca se impune 
acest lucru; Montarea instalatiilor de 
udare pentru zona verde; Amplasarea 
mobilierului urban (banci,cosuri de gunoi, 
jardiniere, pergole, suporti pentru flori, 
chioscuri); Amenajarea zonelor destinate 
jocului copiilor si amplasarea de aparate 
de joaca; Refacerea rosariului; Realizarea 
iluminatului arhitectural; Amenajarea de 
tasnitori cu apa potabila; Zonele noi 
propuse ca spatii verzi se vor amenaja cu 
gazon, flori si arbori decorativi care se vor 
amplasa conform principiilor peisagere. In 
general propunerile de reamenajare nu 
vor afecta vegetatia arboricola existenta 
pe traseul aleilor de circulatie decat in 
situatii de necesitate. 
In cartierul 1 Mai, la baza terasei 
inferioare unde multa vreme paraul valea 
Tabacilor producea mari necazuri( azi 
bulevardul Mures) a fost amenajata o 
gradina pe o suprafata de 6000 mp. 
Aceasta este marginita spre nord si vest de 
institutii cu sedii precum Casa Armatei, 
Liceul de Arta ,, Marin Sorescu,, Spitalul 
Clinic Judetean Nr. 1, iar spre sud si est de 
blocuri. 
Gradina detine arbori ( stejari, tei catalpe, 
pini s.a.) trandafiri, arbusti( ienuperi, 
arbusti din specii diferite). La intrare se 
afla Monumentul Independentei. Gradina 
Mures reprezinta un punct de atractie 
important pentru zona centrala a orasului 
si este aflata la o distanta considerabila de 
celelalte parcuri si gradini, necesita 
reamenajarea ei conform standardelor 
unui oras european. 
Se propune realizarea unui plan de 
reamenajare a Gradinii Mures cu 
prezentarea solutiilor de reamenajare a 
spatiului existent cuprinzand: - lucrari de 
nivelare/terasare/igienizare/modelare 
geometrica teren, decopertari de teren 
nefertil acolo unde se impune acest lucru; 
refacerea cu pavele a aleilor neamenajate 
si amenajarea de noi alei daca se impune 
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acest lucru; Montarea instalatiilor de 
udare pentru zona verde; Amenajarea de 
tasnitori cu apa potabila; Reabilitarea  
sistemului de iluminat public si realizarea 
iluminatului arhitectural; Amplasarea 
mobilierului urban (banci,cosuri de gunoi, 
jardiniere, pergole, suporti pentru flori, 
chioscuri); Amenajarea zonelor destinate 
jocului copiilor si amplasarea de aparate 
de joaca; Refacerea rosariului; Zonele noi 
propuse ca spatii verzi se vor amenaja cu 
gazon rulou, flori si arbori decorativi care 
se vor amplasa conform principiilor 
peisagere. In general propunerile de 
reamenajare nu vor afecta vegetatia 
arboricola existenta pe traseul aleilor de 
circulatie decat in situatii de necesitate. 
Gradina Crizantemelor a fost amenajata 
ca o gradina publica asemanatoare cu 
gradina Mihai Bravu. Ea este inconjurata 
de un minicartier de vile. Tot aici se afla 
monumentul bust al poetului Traian 
Demetrescu. Plopii, salcamii japonezi, 
castanii, frasinii, ininscriptiile puse cu 
ocazia comemorarii revolutiei de la 1848, 
creaza un spatiu placut si odihnitor 
locuitorilor unui cartier ocolit de 
constructii inalte. Gradina Crizantemelor 
reprezentand un punct de atractie 
important pentru zona centrala a orasului 
si aflata la o distanta considerabila de 
celelalte parcuri si gradini necesita 
reamenajarea ei, conform standardelor 
unui oras european. Se propune realizarea 
unui plan de reamenajare a Gradinii 
Crizantemelor cu prezentarea solutiilor de 
reamenajare a spatiului existent 
cuprinzand: - lucrari de 
nivelare/terasare/igienizare/modelare 
geometrica teren, decopertari de teren 
nefertil acolo unde se impune acest lucru; 
refacerea cu pavele a aleilor neamenajate 
si amenajarea de noi alei daca se impune 
acest lucru; Montarea instalatiilor de 
udare pentru zona verde; Amplasarea 
mobilierului urban (banci,cosuri de gunoi, 
jardiniere, pergole, suporti pentru flori, 
chioscuri); Amenajarea zonelor destinate 
jocului copiilor si amplasarea de aparate 
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de joaca; Refacerea rosariului; Zonele noi 
propuse ca spatii verzi se vor amenaja cu 
gazon, flori si arbori decorativi care se vor 
amplasa conform principiilor peisagere. In 
general propunerile de reamenajare nu 
vor afecta vegetatia arboricola existenta 
pe traseul aleilor de circulatie decat in 
situatii de necesitate. 
Gradina Rovine numita si Parc Rovine, in 
suprafata de 6000 mp, cuprinde arbori 
(frasini, salcami), arbusti ( tuia, ienuperi, 
arbusti din specii diferite) trandafiri. 
Gradina Rovine reprezinta un punct de 
atractie important pentru zona centrala a 
orasului si aflata la o distanta 
considerabila de celelalte parcuri si gradini 
necesita reamenajarea ei conform 
standardelor unui oras european. 
Se propune realizarea unui plan de 
reamenajare a Gradinii Rovine cu 
prezentarea solutiilor de reamenajare a 
spatiului existent cuprinzand: - lucrari de 
nivelare/terasare/igienizare/modelare 
geometrica teren, decopertari de teren 
nefertil acolo unde se impune acest lucru; 
refacerea cu pavele a aleilor neamenajate 
si amenajarea de noi alei daca se impune 
acest lucru; - Refacerea intrarilor in 
gradina; - Montarea instalatiilor de udare 
pentru zona verde; - Amplasarea 
mobilierului urban( banci, cosuri de gunoi, 
jardiniere, pergole, suporti pentru flori, 
chioscuri); - Amenajarea zonelor destinate 
jocului copiilor si amplasarea de aparate 
de joaca; - Refacerea rosariului; Zonele noi 
propuse ca spatii verzi se vor amenaja cu 
gazon, flori si arbori decorativi care se vor 
amplasa conform principiilor peisagere. In 
general propunerile de reamenajare nu 
vor afecta vegetatia arboricola existenta 
pe traseul aleilor de circulatie decat in 
situatii de necesitate. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

20 luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari 
și finali  

Cetatenii municipiului Craiova 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și 

5 gradini publice reamenajate 
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lung. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul 
se integrează cu alte investiţii din zonă 
şi, dacă da, care ar fi acestea  

Reamenajare Parcul Nicolae Romanescu 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar 

pentru întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructură publică; 
- măsuri de promovare; 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

Urmeaza sa fie demarate procedurile de 
achizitie publica pentru elaborarea 
documentelor de proiectare. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Domeniul public al municipiului Craiova 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

Nu 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Nu 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

Nu 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

Nu 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Nu 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au Nu 
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capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Nu 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
 

FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Infiintare Centrul Turistic al municipiului 
Craiova 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Zona centrala a municipiului Craiova 
 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

UAT Municipiul Craiova 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. A. I.Cuza, nr.7, Craiova, Dolj 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Directia Elaborare si Implementare 
Proiecte 
Director executiv: Predus Dorina 
Tel: 0251/419589 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Cresterea atractivitatii orasului prin 
promovarea acestuia prin intermediul 
unui Centru Turistic 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului Construirea unui Centru Turistic in zona 
centrala a orasului, respectiv in centrul 
Istoric – aria pilot, la adresa str. Oltet, nr. 
23. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

20 luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

- Potentiali turisti 
- Cetatenii municipiului Craiova 

5. Rezultate estimate: 1 Centru turistic pentru promovarea 
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- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

municipiului Craiova, amenajat si dotat 
corespunzator 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Alte investitii ce urmeaza sa se 
implementeze in zona: 
Amenajare Centru istoric al municipiului 
Craiova – zona pilot 
 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructură publică; 
- măsuri de promovare; 
 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

Nu exista. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Domeniu public al municipiului Craiova 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu exista. 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

Nu exista. 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Nu exista. 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

Nu exista. 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

Nu exista. 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Nu exista. 
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9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Nu exista. 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse dentificate? 

Nu exista. 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 

 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
Trebuie intocmite documentele de proiectare. 
 
 
 
 

FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Executarea unui parc fotovoltaic pentru 
producerea energiei electrice prin 
conversia energiei solare 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Comuna Baia de Fier, Judetul Gorj 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Comuna Baia de Fier, Judetul Gorj 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Comuna Baia de Fier, Judetul Gorj 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Crearea de surse alternative de energie 
ecologica 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) Amplasarea de panouri fotovoltaice 
pentru producerea energiei electrice 
necesara institutiilot, persoanelor fizice 
si juridice din localitate 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

3 ani 



 

387 
 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Locatarii comunei Bai de Fier, jud. Gorj 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

infrastructură publică 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

studiu de fezabilitate 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost pe 
care le-ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
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vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Amenajare cladire sediu Primaria 
Municipiului Craiova 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

municipiul Craiova, judetul Dolj 
 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

UAT Municipiul Craiova 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. A. I.Cuza, nr.7, Craiova, Dolj 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Directia Elaborare si Implementare 
Proiecte 
Director executiv: Predus Dorina 
Tel: 0251/419589 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului - Cresterea atractivitatii turistice a 
municipiului Craiova prin reabilitarea 
cladirilor reprezentative si cu o valoare 
de patrimoniu deosebita  

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului Sediul Primariei Municipiului Craiova a 
fost construit in anul 1914.  
Clădirea monument istoric din centrul 
Craiovei a fost construită cu mai bine de 
un secol în urmă, in anul 1914, ca sediu 
de bancă, aici funcţionând pentru o 
perioadă Banca Comerţului. Imobilul a 
devenit sediu administrativ al 
municipalităţii craiovene încă de pe 
vremea prim-secretarilor comunişti, 
găzduind după 1989 Primăria Craiova şi 
Consiliul Local. 
In timp, constructia a fost supusa la 
evenimente majore(cutremurele din 
1940, 1977, 1986, 1990) care au afectat 
fiecare structura de rezistenta, insa dupa 
nici unul dintre acestea nu au fost facute 
interventii importante asupra cladirii.  
Pana la acest moment, nu s-au putut 
efectua aceste interventii necesare 
deoarece cladirea a facut obiectul unor 
litigii in instantele de judecata care s-au 
solutionat in favoarea Primariei Craiova 
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in anul 2011. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

18 luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

- Cetatenii municipiului Craiova 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

1 cladire reabilitata 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Amenajare Centrul Istoric al municipiului 
Craiova 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructură publică; 
- măsuri de promovare; 
 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

- studiu de fezabilitate elaborat in anul 
2003 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Domeniul public al municipiului Craiova 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu mai sunt valabile  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

Trebuie actualizate. 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Trebuie actualizate. 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

Trebuie actualizate. 
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7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

Trebuie actualizate. 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Trebuie actualizate. 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt pincipalele surse identificate? 

Trebuie actualizate. 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Trebuie actualizate. 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului este de 1.770.400 USD, conform devizului general 
intocmit de SC GETRIX SRL in anul 2003, deviz ce urmeaza sa fie actualizat dupa elaborarea 
noilor documente de proiectare.  . 
Vă rugăm să atașați devizul general. 
Trebuie actualizat. 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Reabilitare cladiri din Centrul Istoric al 
municipiului Craiova 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Zona Centrala a municipiului Craiova 
 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

UAT Municipiul Craiova 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. A. I.Cuza, nr.7, Craiova, Dolj 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Directia Elaborare si Implementare 
Proiecte 
Director executiv: Predus Dorina 
Tel: 0251/419589 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Cresterea atractivitatii turistice a 
municipiului Craiova prin reabilitarea 
cladirilor din Centrul Istoric 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului Zona studiată este delimitată astfel: 
Nord:  Str. A.I.Cuza (până la limita 
acesteia) 
Sud: Str. M. Kogălniceanu şi str. Eugen 
Carada (până la limita acestora) 
Est: Str. Arieş (până la zona pasajului 
subteran) 
Vest: Str. Nicolaescu Plopşor (inclusiv 
zona acesteia) 
În perimetrul zonei sunt cuprinse străzile: 
Lipscani, România Muncitoare, Theodor 
Aman, Traian Demetrescu, Romain 
Rolland, Olteţ, Dreptăţii, Panait Mosoiu si 
str. Fratii Buzesti. 
Prin simpla sa poziţionare, centrul istoric 
al municipiului Craiova prezintă un 
potenţial turistic ridicat putând fi 
principalul pol de atracţie, atât pentru 
populaţia locală din punctul de vedere al 
agrementului, cât şi pentru vizitatorii 
municipiului Craiova. Patrimoniul 
arhitectural prezent în zona centrului 
istoric, împreună cu condiţiile optime 
pentru turismul de weekend pe care 
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municipiul Craiova le oferă, creează un 
cadru ideal extinderii manifestărilor 
artistice şi culturale.  
 Patrimoniul turistic antropic, cu o 
pondere majoritară în structura 
potenţialului turistic al arealului analizat, 
va putea completa armonios pe cel 
natural, iar amenajările adaptate vor 
putea conduce la tipuri şi forme variate 
de turism şi la polarizarea unei circulaţii 
turistice orientate, dimensionate şi 
structurate în raport cu acestea. 

Pentru ca valorificarea resurselor 
atractive ale Municipiului Craiova şi 
integrarea acestora în circuitele turistice 
să aibă o motivaţie logică şi o bază de 
susţinere reală se impune realizarea unui 
proces de inventariere exhaustivă a 
tuturor resurselor atractive din teritoriul 
supus analizei prin prisma volumului, 
diversităţii şi calităţii resurselor turistice 
naturale şi antropice, infrastructurii 
turistice şi serviciilor pentru turism), 
având la bază creionarea tuturor 
interrelaţiilor care se stabilesc la nivelul 
cererii şi ofertei.  

Municipiul Craiova este 
posesoarea unui bogat şi complex 
patrimoniu cultural, a cărui tradiţie 
istorică multimilenară este dovedită de 
numeroasele vestigii arheologice 
descoperite, de prezenţa unui număr 
impresionant de monumente istorice, de 
arhitectură şi de artă plastică etc.  

Toate acestea au ca şi rezultantă 
conturarea unei oferte turistice 
diversificate şi complementare pe de o 
parte, respectiv constituirea unor fluxuri 
turistice convergente în măsură să o 
valorifice la nivele superioare de eficienţă 
socială şi economică, pe de altă parte.  

Pe ansamblul întregului areal de 

referinţă se poate concluziona că 

numărul, varietatea şi complexitatea 

monumentelor istorice existente sunt 

foarte ridicate, fapt care situează acest 

spaţiu printre cele mai importante ale 

ţării, multe dintre acestea suscitând 
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totodată şi un ridicat interes turistic şi 

istoric (pentru turişti şi specialişti), atât 

pe plan naţional, cât şi internaţional. 

In cadrul centrului istoric, starea de 

degradare a cladirilor este una foarte 

avansata ceea ce presupune necesitatea 

unor interventii majore asupra acestora, 

interventii ce vor face obiectul acestui 

proiect, respectiv: lucrări de 

reparaţii/refacere a zidăriilor/pereţilor 

exteriori; lucrări de reparare /refacere a 

finisajelor, precum tencuieli, zugrăveli, 

vopsitorii, placaje şi altele asemenea  cu 

respectarea şi adaptarea la contextul 

cromatic general; lucrări de 

reparare/refacere a sistemului de 

acoperire, consolidare, conservare sau 

înlocuire  învelitoare, şarpantă cu 

păstrarea formei acoperişurilor istorice; 

Lucrări de reparare /refacere a 

tamplăriei şi a elementelor exterioare 

funcţionale, precum balcoane, logii, 

aticuri, cornişe şi altele asemenea cu 

păstrarea unităţii stilistice şi refolosirea 

feroneriei istorice; lucrări de reparare/ 

refacere a elementelor de plastică 

arhitecturală, precum brâuri, 

arcadramente, bosaje, profiluri şi altele 

asemenea; Lucrări de înlocuire a 

instalaţiilor; lucrări de refacere şi 

configuraţie a pardoselilor istorice cu 

piatră, cărămidă, plăci ceramice, 

duşumea şi parchet. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

24 luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

- Locuitorii zonei centrale a  municipiului 
Craiova 
- Cetatenii municipiului Craiova 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

 X cladiri reabilitate 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Alte investitii in zona: 
Amenajare Centrul Isoric din municipiul 
Craiova – zona pilot 
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7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructură publică; 
- măsuri de promovare; 
 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

NU 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Cladiri private 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiției? Vă rugăm să precizați care 
sunt principalele elemente de cost pe care 
le-ați avut în vedere. 

Nu 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Nu 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

Nu 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

Nu 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Nu 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Nu 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 

Nu 
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sunt principalele surse identificate? 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 

 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
Nu exista documente in acest sens. 
 

FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

AQUALAND CALAFAT 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

CALAFAT, DOLJ 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

MUNICIPIUL CALAFAT/POTENTIALI 
PARTENERI 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

 

5. Coordonatele de contact ale 
beneficiarului proiectului (persoana de 
contact: nume, telefon, fax şi email) 

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, Calafat, 
Dolj 
Ionita-Stoicescu Raluca 
Tel: 0251/231424 
Fax: 0251/232884 
e-mail: is_raluca@yahoo.com 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Obiectiv general: 
- dezvoltarea, promovarea turismului 
local si viabilizarea malului Dunarii; 
Obiective specifice: 
- realizarea unei infrastructuri 
adecvate; 
- crearea unor noi locuri de munca; 
- asigurarea pregatirii profesionale 
specifice; 
- cresterea calitatii serviciilor turistice. 
 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) - delimitarea zonelor falezei Dunarii, care 
vor putea fi utilizate in scopuri turistice si 
urbane; 
- construirea a 3 bazine de innot si 
relaxare interioare si alte 3 exterioare 
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pentru adulti si copii; 
- construirea unor terase exterioare; 
- terenuri  de bowling si volei; 
- construirea unei parcari; 
- construirea unui ponton pentru 
ambarcatiuni    usoare. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

2 ANI 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

- cca. 18.000 locuitori ai municipiului 
Calafat; 
- turisti din judetul Dolj si cele limitrofe 
atrasi de conditiile oferite de amenajarea 
specifica care se va realize pe malul 
Dunarii; 
- circa 500.000 turisti de tranzit 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

- cresterea numarului de turisti cu circa 
150%; 
- cresterea numarului locurilor de 
munca; 
 
- pregatire profesionala specifica pentru 
circa 10 angajati; 
- dezvoltarea durabila a zonei Dunarii; 
- reducerea poluarii malului Dunarii etc. 
 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Da 
-reabilitarea a 3 parcuri municipale 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

-infrastructura publica; 
- masuri de formare profesionala; 
- masuri de promovare. 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 

- in prezent nu detinem o documentatie 
tehnico-economica . 
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- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

- domeniul public 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute nu 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

nu 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

nu 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

nu 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

nu 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

nu 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Buget local/imprumuturi bancare/ 
capital privat/ fonduri nerambursabile 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Buget local/imprumuturi bancare/ 
capital privat 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ......~18.000.000 RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FISĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Amenajare drum comunal care sa 
faciliteze legatura dintre Comuna 
Pielesti, Sat Campeni si Comuna 
Baldovinesti Judetul Olt 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Comuna Pielesti, Sat Campeni, Judetul 
Dolj si Comuna Baldovinesti, Judetul Olt 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Comuna Pielesti si Comuna Baldovinesti 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Pielesti/Baldobvinesti 

5. Coordonatele de contact ale 
beneficiarului proiectului (persoana de 
contact: nume, telefon, fax şi email) 

Primar UAT Comuna Pielesti 
Viorel Dan Dica 
Tel:0762256801 
E-mail:pielesti@cjdolj.ro 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului 1.Amenajarea a unui tronson de drum 
comunal pe distanta de 4 km care sa 
creeze legatura intre Comuna Pielesti si 
Comuna Baldovinesti. 
2.Facilitarea accesului turtistilor la o 
serie de atractii cu potential (arta 
mestesugului, manastiri, paduri 
seculare). 
3. Cresterea competitivitatii economice 
prin facilitarea accesului agentilor 
economici prin dezvoltarea 
infrastructurii de transport. 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului Proiectul isi propune sa sprijine 
infrastrucura/reteaua de trasnport care 
sa contribuie la facilitarea relatiilor 
dintre Comunele Pielesti si Comuna 
Baldovinesti, judetul Dolj respectiv 
judetul Olj. 
Astfel, prin intermediul acestei cai de 
transport populatia judetului Dolj va 
beneficia de oportunitatea de a vizita o 
serie de atractii turistice dezvoltand 
promovand potentialul turistic zonal. 
Investitia va avea un impact pozitiv atat 
din punct de vedere turtistic dar si din 
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punct de vedere economic prin 
facilitarea comertului dar si pentru a 
creea noi oportunitati de dezvoltare 
pentru agentii economici. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

- 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

-Populatia Comunelor Pielesti si 
Baldovinesti 
-Judetul Dolj si Judeul Olt 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

-Dezvoltarea turtismului zonal. 
-Facilitarea relatiei de transport intre 
cele doua judete. 
-Diversificarea ofertei de turism din cele 
doua judete. 
-Dezvoltarea relatiilor de comert dintre 
cele judetul Dolj si judetul Olt. 
-Amenajarea unui drum comunal de 4 
km. 
-Dezvoltarea unui cadru optim pentru 
noi investitori/agenti economici. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Da, proiectul creeaza cadrul optim de 
dezvoltare a zonei dat fiind faptul ca 
acestea creeaza legatura intre o serie 
atractii turistice cum ar fi: 
1. Paurea seculara de gorun. 
2.2 biserici monumente istorice. 
3.Targul de ceramica din Comuna Oboga 
4.Manastirea Calui, (descalecatul lui 
Mihai Viteazu) 
5.Padurea de la Campeni si inca 2 
biserici monumente istorice. 
Legaturi economica intre Judetele Olt 
Dolj- Sat Campani este prezent un 
subcontractor FORD 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

Infrastructura publica 
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III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

Nu exista momentan studii realizate in 
acest sens. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Terenul pe care va fi amenajat drumul 
este in interiorul Comunei Pelesti, in 
domeniu public. 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost pe 
care le-ați avut în vedere. 

Aproximativ 5,3 mil lei +TVA 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Nu 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sun  acestea. 

Nu 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

Aproximativ 5,3 mil lei +TVA 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Nu 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Da 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Da 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 

 
 

Valoarea estimată totală a proiectului:    5,3 mil lei +TVA , din care: 
- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FISĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Parc de distractii si recreere in zona 
Lacului Fantanele-Sat Ciutura, Comuna 
Virvoru de Jos 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Sat Ciutura, Comuna Virvoru de Jos 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

UAT COMUNA Virvoru de Jos 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Comuna Virvoru de Jos 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Primar UAT Comuna Virvoru de Jos 
Nicu Tabacu 
Tel:0744594321 
 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Autoritatile locale isi propun 
amenajarea acestui parc de distractii si 
recreere destinat tuturor categoriilor de 
varsta, avand in vedere atractivitatea 
zonei prin formele naturale de relief, 
amplasarea intr-un spatiu generos si nu 
in ultimul rand apropierea de 
Municipiul Craiova. 
In principal, prezentul proiect isi 
propune realizarea urmatoarelor 
obiective: 
 
a) Amenajare lac Fintinele - locatie 
Ciutura 
- decolmatare lac 
- sectorizare lac (zona de 
piscicultura / zona de agrement) 
- pescuit sportiv 
- constructie insula artificiala 
- constructie debarcadere 
- amenajare plaje 
- plimbari cu barca si 
hidrobiciclete 
- delimitare si constructie terenuri 
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de sport (minifotbal, volei, tenis..) 
- proiectare si constructie alei si 
drumuri de acces si parcari 
b) Water park pe suprafata de ha 
(topogane , piscine, zelonguri, 
umbrele, plaja, echipamente de fitness 
pentru adulti / copii, locuri de joaca, 
cofetarii restaurante, labirint din gard 
viu, terenuri de sport, piste de biciclete, 
atractii pentru toata Iumea,pentru 
juniori, atractii dificile), patinoar, pista 
roierr, jeturi de apa. 
c) Zona de spectacole, spatii de 
evenimente 
d) Parcari , porti de acces 
e) Magazine de suveniruri, fast 
food 
f) Cafenele, baruri, restaurante, 
cabane de cazare 
g) Hoteluri tematice, csute lacustre 
h) Retele electrlce, transformator, 
apa, canalizare, iluminat public 
i) Zona expozitionala si de vinzare 
a produselor agricole autohtone 
j) Corturi indiene, tir cu arcul 
k) Piste pentru ATV uri, cicloturism 
1) Inchirieri biciclete personalizate 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) In prezent terenul destinat amenajarii 
parcului din zona lacului Fantanele este 
un teren viran, neexploatat. Zona 
prezinta un real potential turistic care 
poate fi valorificat prin amenajarea 
lacului Fantanele si a terenului din 
imediata apropiere. 
Entitatea responsabila cu 
implementarea proiectului este 
Primaria comunei Varvoru de Jos. 
Proiectul isi propune sa dezvolte 
potentialul turistic zonal prin 
intermediul dezvoltarii unui cadru 
pentru relaxare si recreere. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

- 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

-Locuitorii Municipiului Craiova –
aproximativ 25 km din oras pana la 
locatie. 
-Locuitorii Zonei Metropolitana Craiova, 
aproximativ 300.000 de persoane. 
-Judetul Dolj 
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5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu si lung. 

-Dezvoltarea turtismului zonal. 
-Diversificarea ofertei de turism din cele 
doua judete. 
-Dezvoltarea relatiilor de comert in 
judetul Dolj. 
-Dezvoltarea unui cadru optim pentru 
noi investitori/agenti economici. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Da, proiectul necesita dezvoltarea unei 
infrastructuri de transport care sa 
faciliteze accesul turtistilor in zona. 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

Infrastructură publică 
 
Măsuri de promovare 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

Proiectul se afla in faza de achizitie a 
studiului de fezabilitate. 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Primaria Varvoru de Jos pune la 
dispozitie suprafata de luciu de apa de 
314 Ha si terenul inconjurator aflat in 
proprietate publica. 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

Aproximativ 3,5 mil Euro 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Aproximativ 3,5 mil Euro 

6. Au fost identificate și estimate costurile și Nu 
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beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

Nu 

8. Au fost identiicate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea 

Nu 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Da 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Da 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    3,5 mil Euro., din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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JUDEȚUL GORJ 

FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Suplimentare surse de apa in comuna 
Baia de Fier prin executarea de puturi 
forate de adancime in punctele: Baia de 
Fier – Hududoaie, Valea Viilor, Magura; 
Cernadia – Curaturi, Talposi, Dumbrava 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Comuna Baia de Fier: Sat Baia de Fier si 
Sat Cernadia, Judet Gorj 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Comuna Baia de Fier 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Comuna Baia de Fier, Judetul Gorj 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Imbunatatirea alimentarii cu apa prin 
crearea de surse suplimenatare care sa 
nu depinda de perioadele secetoase ale 
anului 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) Se vor fora 6 puturi in ambele sate ale 
comunei: Baia de Fier si Cernadia 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

2, 3 ani 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Locatarii celor 2 sate din comuna Baia de 
Fier, Judetul Gorj 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Da, cu „Executare canalizare si statie de 
epurare” 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 

infrastructură publică 
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- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

studiu de pre-fezabilitate 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost pe 
care le-ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 

Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 
- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 
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Vă rugăm să atașați devizul general. 
 
 
 

FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Executare canalizare si statie de epurare 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Comuna Baia de Fier, Judetul Gorj 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Comuna Baia de Fier, Judetul Gorj 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Comuna Baia de Fier, Judetul Gorj 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Infiintarea retelei de canalizare a apelor 
menajere si construirea unei statii de 
epurare 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului)  

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

Minim 3 ani 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Locatarii comunei Baia de Fier 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Da, cu „Suplimentare surse de apa in 
comuna Baia de Fier prin executarea de 
puturi forate de adancime in punctele: 
Baia de Fier – Hududoaie, Valea Viilor, 
Magura; Cernadia – Curaturi, Talposi, 
Dumbrava” 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

infrastructură publică 
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networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-
ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
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- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 
Vă rugăm să atașați devizul general. 
 

 

 

FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Modernizare drumuri de exploatare 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Comuna Baia de Fier, Judetul Gorj 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Comuna Baia de Fier, Judetul Gorj 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Comuna Baia de Fier, Judetul Gorj 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Modernizarea infrastructurii de 
transport la nivelul intregii localitati Baia 
de Fier,m jud. Gorj 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) Rectificari ale traseului in plan si profil 
longitudinal, rectificari ale pantelor 
transversale, modernizarea sisitemilui 
rutier 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

2,3 ani 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Locatarii comunei Baia de Fier, jud. Gorj 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

infrastructură publică 
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întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

 

 
 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

proiect tehnic și detalii de execuție 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiției? Vă rugăm să precizați care 
sunt principalele elemente de cost pe care 
le-ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 
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IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Executarea unui parc fotovoltaic pentru 
producerea energiei electrice prin 
conversia energiei solare 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Comuna Baia de Fier, Judetul Gorj 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Comuna Baia de Fier, Judetul Gorj 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Comuna Baia de Fier, Judetul Gorj 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Crearea de surse alternative de energie 
ecologica 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) Amplasarea de panouri fotovoltaice 
pentru producerea energiei electrice 
necesara institutiilot, persoanelor fizice 
si juridice din localitate 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

3 ani 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Locatarii comunei Bai de Fier, jud. Gorj 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

infrastructură publică 
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III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

studiu de fezabilitate 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost pe 
care le-ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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JUDEȚUL MEHEDINȚI 

 

FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Amenajarea Falezei Dunarii  

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Consiliul Judetean Mehedinti, 
Autoritatea Fluviala, Primaria Drobeta 
Turnu Severin 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Drobeta Turnu Severin 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Calea Traian nr.89, Drobeta Turnu Severin, 

Mehedinţi, România, Telefon: +40 

372521100, 037252111  Fax : +40 252 

312417 

 
 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Construirea unei faleze pentru orasul 
Drobeta Turnu Severin 
 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) Pregatirea licitatiei  
Activitati vizibilitate   
Semnarea contractului de lucrari  
Derularea contractului de lucrari 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

Proiectul va fi implementat pe o 
perioada de 3 ani 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Grupuri tinta: 
Turisi romanai si straini, lucuitorii din 
Drobeta Turnui Severin 
Beneficiari intermediari: 
Personalul angajat la realizarea 
proectului 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Cresterea numarului de turisti (romani 
si straini), cresterea potentialului 
turistic al orasului 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 

Da.In acest moment se deruleaza 



 

419 
 

dacă da, care ar fi acestea  proiectul „Reabilitarea complexului 

muzeul regiunii porţilor de fier şi 

valorificarea lui ca produs turistic „ si 

reabilitarea Palatului Teodor Costescu 

si a Cetatii Medievale”, proiecte cu 

finantare europeana  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructură publică; 
 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

- studiu de pre-fezabilitate; 
 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Terenul se afla in partimoniul public al 
Primariei Drobeta Turnu Severin 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu este cazul  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

Nu este cazul 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Nu este cazul 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

Nu este cazul 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 

Nu este cazul 
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vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Nu este cazul 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Bugetele institutiilor partenere 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

? 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    4.500.000  RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     90000 RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  4.410.000 RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Dezvoltarea infrastructurii turistice 
Insula Simian si Drobeta Turnu Severin 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Drobeta Turnu Severin jud. Mehedinti 
regiunea Sud-Vest Oltenia 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Consiliul Judetean Mehedinti 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. Traian nr.89 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Calea Traian nr.89, Drobeta Turnu Severin, 

Mehedinţi, România, Telefon: +40 

372521100, 037252111  Fax : +40 252 

312417 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Obiectivul principal:crearea unei 
infrastructuri de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale si 
cresterii calitatilor serviciilor turistice in 
zona Drobeta Turni Severin-Insula 
Simian si crearea unui pol de atragere a 
turistilor. 
Biective secundare: 

 Asigurarea unei dezvoltari 
durabile a turismului  

 Asigurarea calitatii vietii 
popilatiei prin crearea de noi 
locuri de munca si surse de venit 

 Recunoasterea explicita a zonei si 
si specificului acesteia  

 Protejarea mediului prin 
aplicarea de tehnologii noi si 
moderne 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) Managementul proiectului; 
Organizarea procedurilor de achizitie 
publica; 
Achizitia de servicii de constructii si 
instalatii; 
Achizitia de utilaje si echipamente, 
Achizitia de dotari; 
Achizitia de servicii de audit extern, 
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Achizitia de servicii de informare si 
publicitate; 
Asistenta tehnica; 
 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

Proiectul se va desfasura pe o perioada 
de 18 luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Benefiaciari: 

 Beneficiari directi: turisti romani 
si straini, Consiliul Judetean 
Mehedinti 

 Beneficiari indirecti: cetatenii 
orasului, autoritatea publica 
locala si institutiile subordonate 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Managementul proiectului – 1 raport 
final, rapoarte intermediare de progres 
Constructii si instalatii: constructia 
unitatilor aferente Complexului de tip 
port turistic si agrement 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Da.In acest moment se deruleaza 

proiectul „Reabilitarea complexului 

muzeul regiunii porţilor de fier şi 

valorificarea lui ca produs turistic „ si 

reabilitarea Palatului Teodor Costescu 

si a Cetatii Medievale”, proiecte cu 

finantare europeana  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructură publică; 
 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 

- studiu de fezabilitate; 
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- sondaje; 
- altele (specificați). 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Terenul se afla in partimoniul public al 
Consiliului Judetean Mehedinti 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu este cazul 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Venituri din impozote taxe, venituri din 
activitati economice(cazare, chirii, 
andocare port), alte venituri 
operationale, cheltuieli subventii si 
transferuri, cheltuieli stocuri, 
consumabile , lucrari si servicii 
executate de terti, salarii, alte cheltuieli 
operationale 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

Crearea de noi locuri de munca 20 
persoane x 1,5 mii lei x16 luni == 480 
mii lei, cresterea valorii terenurilor 
vecine investitiei, cresterea investitiilor 
in zona. 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Riscuri interne:etapizarea eronata a 
lucrarilor, erori in calculul solutiilor 
tehnice, executarea defectuoasa a 
lucrarilor, nerespectarea normativelor 
si legislatiei in vigoare, comunicarea 
defectuoasa. 
Riscuri externe: obligativitatea repetatii 
procedurilor de achizitii datorita 
gradului redus de participare la licitatii, 
cresterea nejustificata a preturilor de 
achizitie pentru utilajele si 
echipamentele implicate in proiect. 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

NU. Este necesara o finatare externa a 
proiectului 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Da. Proiectul va fi generator de venituri 
si e va autosustine (raport beneficii – 
costuri = 3,95) 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 

 
Valoarea estimată totală a proiectului:    84362433 RON, din care: 



 

424 
 

- resurse financiare proprii:     534305523 RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  30931909 RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
 
 
 
 
 

FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Promovarea prin marketing turistic a 
valorilor culturale si naturale ale 
brandului mehedintean si dezvoltarea 
turismului local, regional si national.  

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Judetul  Mehedinti-com.Ponoare  

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

ECO URBIS DROBETA 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului 1. Promovarea la nivel local, regional si 
national a  produselor turistice specifice 
Judetului . 
2. Dezvoltarea unei atitudini favorabile 
in fata produsului turistic 
3. Constientizarea populatiei nationale 
cu privire la bogatiile turistice ale tarii 
noastre si dorinta de a le impartasi 
oaspetilor 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) A1: Actiuni de promovare locala, 
regionala si nationala a obiectivelor 
turistice A2: Exploatarea turistica a 
obiectivelor turistice identificate prin 
proiect.  
A3: Propulsarea localitatii in randul 
ofertantilor importanti de turism 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

Durata proiectului: 12 luni 
Perioada de implementare: 01 ianuarie 
2013 – 31 decembrie 2013 
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4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Grup tinta: 
- Turisti din segmentul de varsta 30-44 
de ani 
- Turisti straini, in tranzit, 
- Turisti romani in cautarea de vacante 
pe termen scurt sau mediu  (2-3 zile, cu 
accent pe turism itinerant cu valente 
culturale sau turism de odihna si 
recreere) 
Beneficiarii intermediari și finali 
- Cetatenii comunei 
- Alte asociatii si organizatii 
neguvernamentale implicate in 
sustinerea turismului la nivel local, 
regional si national 
-  Institutii locale (Primaria, prefecturi, 
Asociatia Comunelor, scoli, Inspectorate 
Scolare, gradinite, biblioteci publice etc.) 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

- realizări pe termen scurt  
- Promovarea la nivel local, regional si 
national a  produselor turistice specifice 
comunei pana la finalul anului 2013; 
- Dezvoltarea unei atitudini favorabile in 
fata produsului turistic 
- Cresterea cu peste 100% a numarului 
de turisti  

- rezultate pe termen mediu și lung. 
- Asigurarea unei dezvoltari durabile a 
turismului intr-o maniera in care 
bogatiile de mediu, culturale si de 
patrimoniu apartinand comunei sa fie in 
egala masura apreciate in prezent si 
pastrate pentru generatiile viitoare 
- Protectia si conservarea  patrimoniului 
natural al zonelor de interes stiintific  si a 
patrimoniului cultural – istoric din 
localitate 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Nu 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 

- acțiuni de parteneriat/ 
networking/ rețele; 

- măsuri de promovare; 
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- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

- studii de piață; 
 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Nu este cazul 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu este cazul 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

Principalele elemente de cost:  
-Managementul proiectului 
-Promovare online si offline 
-Materiale publicitare (ghid turistic, 
pliante, brosuri) 
-Portal web 
-Comunicate presa 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Principalele elemente de cost de 
operare:  
-continuarea promovarii online si offline 
-Materiale publicitare (ghid turistic, 
pliante, brosuri) 
-intretinere Portal web 
-Comunicate presa  
Principalele elemente de venit din 
operare: 
- publicitate pe portalul web creat 
- cheltuielile turistilor realizate in zona 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

- 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

Cresterea numarului de turisti in zona 
Cresterea nivelului de trai al populatiei 
din zona prin cresterea afluxului turistic 
Cresterea numarului de unitati de cazare 
din zona 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Nu este cazul 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Surse proprii 
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10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Surse proprii 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
Valoarea estimată totală a proiectului:   350.000,00 RON, din care: 

- resurse financiare proprii:         7.000,00 RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  343.000,00 RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
 
 
 
 
 
 

FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Integrarea reperelor turistice drobetane 
in circuitul turistic european 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

DROBETA-jud.Mehedinți 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

ASOCIERE 2 ONG-URI +PRIMARIA DTS 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Primăria Drobeta-Autoritate Publică-STRADA 
MARESAL AVERESCU NR.2, DROBETA TURNU 
SEVERIN 

5. Coordonatele de contact ale 
beneficiarului proiectului (persoana de 
contact: nume, telefon, fax şi email) 

Mirela Mazilu,0252316966,email: 
mirelamazilu2004@yahoo.com 
www.primaria-dts.ro 

 
 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Acţiunea  principală a proiectului 
“Drobeta – beneficiară a unui turism 
european durabil” are drept scop 
imperativ în contextul integrării în 
Uniunea Europeană adoptarea unor 
modele proprii de dezvoltare turistică 
sau standarde mai durabile. Acţiunea 
proiectului va promova tradiţii, obiceiuri 
şi specificul local – elemente creatoare 
de identitate la orice nivel şi în orice 
domeniu de activitate, cu atât mai mult 
în turism, unde factorii emoţionali sunt 
preponderenţi în alegerea unei destinaţii 

mailto:mirelamazilu2004@yahoo.com
http://www.primaria-dts.ro/
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din zona ţintă – Drobeta. 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) Obiective generale: 

OG I: Identificarea principalelor repere 

turistice drobetane; 

OG II: Integrarea reperelor turistice 

drobetane în circuitul turistic european 

Obiectiv specifice: 

OS 1: analiza şi focalizarea pe cele mai 

sustenabile repere turistice din zona; 

OS 2: revigorarea turismului drobetan şi 

promovarea acestuia în “oglindă” în 

spaţiul frontalier învecinat, dar şi la nivel 

naţional,european şi internaţional; 

OS 3: relansarea unui produs turistic 

drobetan şi a unor strategii proprii de 

planning turistic bazate pe 

implementarea principiilor unui turism 

durabil; 

OS 4: inducerea necesităţii specializării 

principalilor actori implicaţi în turism 

(tour operatori, agenţii de turism, ghizi 

locali de turism, manageri în turism, 

proprietari ai capacităţilor de cazare, 

etc.); 

OS 5: realizarea unui film prospectiv şi 

retrospectiv a fenomenului turistic 

drobetan dorit a fi promovat în contextul 

unui turism durabil; 

 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

12 luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Grupuri ţintă: turiştii; studenţii Facultăţii 

de Turism din cadrul Centrului 

Universitar din Drobeta Turnu Severin; 

elevi ai liceelor din municipiu; 15 tineri 

români care vor participa la cursurile 

Şcolii de Vară: Drobeta – punte cultural-

turistică de transcedere a frontierei; dar 
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şi tuturor celor care au ca activitate 

turismul (tour operatori, agenţii de 

turism, ghizi locali de turism, manageri în 

turism, proprietari ai capacităţilor de 

cazare, etc.). 

Beneficiarii finali: viitorii turişti şi 
potenţiali vizitatori români şi străini i; 
populaţia Drobetei; Primăria municipiului 
Drobeta; autorităţi locale (4); autorităţi 
judeţene (4); reprezentanţi ai 
comunităţilor locale (300); ONG-uri (2); 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Or, de rezultatele acestui proiect vor 

putea beneficia toţi cei care vor dori să 

iniţieze proiecte în viitor, în domeniul 

turismului (tour-operatori, agenţii de 

turism, ghizi locali de turism, manageri în 

turism, proprietari ai capacităţilor de 

cazare, etc), iar efectele concret 

multiplicative se vor regăsi şi în 

programele de amenajare turistică a 

falezei dunărene, impactul programului 

fiind benefic în domeniul turismului dar 

cu o extindere calitativă şi asupra întregii 

dezvoltări economice a zonei turistice 

drobetane. 

Rezultate aşteptate: 

R1: crearea CENTRULUI DE 

DEZVOLTARE,INOVARE ŞI PROMOVARE 

TURISTICĂ DROBETA care să funcţioneze 

ca un veritabil dispecer şi nod de reţea 

specializat în diseminarea şi promovarea 

informaţiei şi ofertei turistice 

DROBETANE; 

R2: o strategie cu obiective proprii 

promovării produsului turistic Drobeta în 

spaţiul național și ,respectiv,european; 

R3: colocvii, seminarii, acţiuni agresive 

de promovare turistică a produsului 

turistic Drobeta în contextul zonei 

regionale Oltenia; 
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R4: o pagină web a aplicantului, 

multiplicată în puncte cheie, de atracţie 

şi uşor reperabile ale municipiului 

Drobeta; 

R5: achiziţionarea şi amplasarea de Info 

Touch-uri ca instrumente de informare a 

turiştilor prin intermediul vizitelor 

virtuale în regiunea transfrontalieră cât şi 

prin materiale informaţionale; 

 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Acordând o atenţie deosebită şi 

domeniului vizat de acest proiect: 

turismul, întregul Consiliu Local dar şi 

Primăria a dezvoltat mai multe proiecte 

având obiective şi scopuri comune: 

crearea unei baze de date la nivel local 

cu elementele componente ale 

potenţialului turistic (proiectul Drobeta 

Turistică), iar un alt program câştigat şi 

aflat în acest moment în ultima etapă de 

evaluare a aplicanţilor din cadrul 

Programului de Vecinătate România – 

Serbia 2004-2006 este: Descoperiţi 

Cultura Severineană. Aceste programe 

au drept obiectiv final cunoaşterea 

istoricului regiunii, încurajarea turismului 

în paralel cu acţiuni de promovare a 

informaţiilor despre istoria oraşului 

Drobeta Turnu – Severin. 

Cei doi parteneri cu activitate 

recunoscută pe plan naţional şi 

internaţional în domeniul turismului, 

respectiv Fundaţia Pentru Tineret 

Mehedinţi (FJT MH) şi ONG-ul: ECO 

URBIS DROBETA (EUD), ei înşişi parteneri 

la numeroase acţiuni (trei proiecte Phare 

CBC Turism: Biroul de Promovare 

Turistică CBC Tourism Office; Dezvoltarea 

Turismului Dunărean-proiect pilot pentru 

dezvoltarea turismului în zona Cazanele 

Dunării – Parcul Natural Porţile de Fier; 
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Programul Phare 2000-Reciclarea 

resurselor umane în turism, coordonator 

fiind managerul actualului proiect), dar şi 

o serie de premii şi distincţii la nivel local, 

regional şi naţional (medalia şi diploma 

de onoare pentru promovarea turismului 

cultural mehedinţean primită de Centrul 

Cultural Mehedinţi în anul 2005), 

editarea unor publicaţii de specialitate, 

revistă de cultură ecologică şi de 

promovare turistică (ECO URBIS 

DROBETA – apariţie bianuală) - 

organizatori principali ai unor 

evenimente festivaliere cu destinaţie 

turistică (Zilele Severinului, Târgul 

Euroregional de turism, Şcoala 

Românească de Vară, Tabere tematice, 

etc.).  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare 
- acțiuni de formare +seminarii 
- acțiuni de documentare 
- acțiuni de realizare a auditului 

atractivițății turistice,a strategiei. 
- acțiuni de promovare a 

materialului rezultat din urma 
proiectului. 

 
III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- chestionare; 

 
 

2.  Dreptul de proprietate asupra Nu este cazul 
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terenurilor sau clădirilor (dacă este 
cazul) 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Fiind propunere,nu am declanșat această 
fază. 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să 
precizați care sunt principalele 
elemente de cost pe care le-ați avut în 
vedere. 

Pt.A(acțiunea) 1: 
transport local: 5 luni x 400 euro/lună = 
2,000 euro 
-transport in Serbia: 5 luni x 400 euro/lună 
= 2,000 euro 
-cazare şi masă în Serbia: 5 persoane x 100 
euro x 10 zile = 5,000 euro 
-1 Global Positioning System (GPS): 1 buc. 
x 900 euro = 900 euro 
-camera video cu DVD: 1 buc. x 900 euro = 
900 euro 
-1 aparat foto digital: 1 buc. x 900 euro = 
900 euro 
-angajare 1 persoană pentru filmarea 
cadrelor ce se vor constitui în filmul 
documentar 15 euro/zi x 25 zile = 375 
euro 
-consumabile 300 euro 
Total = 12,375 euro 
Pt.A2: Crearea unei baze de date care să 
funcţioneze ca nod de reţea în alegerea 
oricărei destinaţii drobetane: -1 Notebook: 
1,700 euro 
-1 imprimanta laser color A4: 1,600 euro 
-consumabile: 300 euro 
Total = 3,600 euro  
- AMENAJAREA CENTRULUI:  
- 2 panouri x 50 euro/panou =100  euro 
- 1 sac ciment montare panou x 6 euro/sac 
= 6 euro 
-1 sac nisip: 1 buc. x 2 euro/sac = 2 euro            
- afişe inaugurare centru: 100 buc. x 1 
euro = 100 euro 
- consumabile:  400 euro 
- transport local: 100 euro 
- 1 banner (4m x 1m): 300 euro 
-2 Info TOUCH (2 PC,2 sistem de operare 
Windows, 2 Soft-uri pentru Touchscreen, 
Carcasa mATX 34x35x13.5 cm, Husa) = 
6,000 euro  
- produse de ceramică şi artizanat 
româneşti: 300 euro 
- cheltuieli de publicitate: 300 euro 
Total: 12,808 euro 
Pt.A4: A4: Activităţi specifice de stabilire a 
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propriului obiectiv de marketing în 
promovarea produsului turistic Drobeta 
(colocvii, seminarii, work-shop-uri 
tematice 
-1 videoproiector: 2,000 euro  
-1 Notebook: 1 buc. x 1,700 euro = 1,700 
euro 
-1 ecran: 1 buc. x 100 euro = 100 euro 
-1 flipchart + marker + hartie speciala:1 
buc. flip chart x 200 euro + 7 set marker x 
6 euro/set + 7 set hartie x 10 euro/set = 
312 euro 
-consumabile: 400 
-transport local: 700 km = 200 euro 
-panouri: 20 buc. x 50 euro/panou =1000 
euro 
-placute indicatoare: 30 buc. x 10 
euro/placuta =  300 euro 
-saci ciment: 25 buc. x 6 euro/sac =  150 
euro      
-saci nisip: 25 buc. x 2 euro/sac = 50 ero            
-angajare 2 persoane montare panouri: 2 
persoane x 10 zile x 15 euro/zi = 300 euro 
-unelte: 100 euro 
Total: 6,612 euro 
Pt.A5:studiile de piață,auditul 
atractivității,identitatea 
regională,seminarii(3) și strategie de 
marketing,transport,consumabile,etc. 
Total :24.000 Euro 
Pt.A6: A9: Editarea unui ghid turistic 
bilingv a municipiului Drobeta; 
Editarea unui ghid turistic bilingv a 
municipiului Drobeta va pune în evidenţă 
principalele repere de potenţial fizico-
geografic şi antropic din zona Drobeta şi 
zona transfrontalieră, prezentate la A1,   
selectate deja la A2 şi ierarhizate după 
atractivitate la A5. 
500 buc. x 15 euro = 7,500 euro 
Total: 7,500 euro 
Pt.A6 : Crearea paginii de internet a 
aplicantului şi multiplicarea ei la info 
touch-urile amplasate în punctele fierbinţi 
ale oraşului; 
1 pagina web 3,000 euro.  
Total: 3,000 euro 
Pt.A7: Organizarea celei de a treia Ediţii a 
Şcolii Româneşti de Vară – Drobeta – 
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punte cultural turistică de transcedere a 
frontierei 
transport 15 tineri străini în România: 15 
persoane x 14 euro/pers x 2 transporturi = 
420 euro 
-vize 15 tineri străini 15 persoane x 70 
euro =1,050 euro 
-cazare + masa pentru 15 persoane 
(străini):  90 euro/zi x 7 zile x 15 persoane 
=  9,450 euro  
-masa  25 persoane (români):   60 euro/zi 
x 7 zile x 25 persoane = 10,500 euro  
-7 lectori pentru predarea cursurilor: 7 
persoane x 200 euro = 1,400 euro 
-40 tricouri inscripţionate: 40 buc. x 10 
euro/buc. = 400 euro 
-40 şepci inscripţionate: 40 buc. x 5 
euro/buc. = 200 euro 
-consumabile: 400 euro 
-banner (4m x 1m): 300 euro 
-afişe şcoală de vară: 200 buc. x 1 euro = 
200 euro  
-cheltuieli de publicitate: 300 euro 
-transport local: 2 zile x 200 euro/zi = 400 
euro 
Total = 25,020 euro  
Pt. OS 5: Realizarea uni film prospectiv şi 
retrospectiv a fenomenului turistic 
drobetan dorit a fi promovat în contextul 
unui turism durabil. 
A8 :Realizarea în sediul Fundaţiei de 
Tineret Mehedinţi şi a Centrului 
Universitar Drobeta a două expoziţii 
fotografice cu tematică transfrontalieră; 
Amplasate iniţial la sediile FJT MH şi 
CUDTS, expoziţiile (2) vor fi ulterior 
itinerante în regiunea transfrontalieră. 
Efectul scontat al acestor 2 expoziţii se 
bazează pe 2 elemente: 1) „locul 
fierbinte" de acces ales (nu întâmplător) ci 
datorită deschiderii vocaţionale, 
profesionale şi emoţionale a segmentului 
tânăr al populaţiei din Drobeta Turnu 
Severin şi respectiv zona transfrontalieră. 
(studenţii de la Centrul Universitar 
Drobeta Turnu Severin şi tinerii din ONG-
urile membre FJT MH) şi 2) mesajul de 
conştientizare a „ceea ce avem" dar nu 
ştim să-l administrăm (potenţialul turistic 
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unicat). Or, prin eforturi comune şi o 
administrare conştientă vom relansa 
turismul drobetan şi european. 
- 20 postere x 100 euro = 2,000 euro 
- 20 panouri poliuretan x 40 euro/buc. = 
800 euro 
Total = 2,800 euro 
Pt.A9 Realizarea de produse multimedia: 
DVD cu film documentar ce pune în 
valoare şi promovează atractivităţile 
turistice naturale, istorice şi culturale 
drobetane 
- montare film într-un studio de 
televiziune specializat: 5,000 euro 
- înregistrare şi inscripţionare 200 DVD: 20 
euro x 200 DVD = 4,000 euro  
- cheltuieli publicitate: 300 euro 
Total = 9,300 euro  
 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată 
a costurilor și veniturilor din operare? 
Dacă da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

Coordonator proiect: 1 pers. x 12 luni x 20 
zile/lună x 2ore/zi x 10 euro/oră = 4,800 
euro 
Coordonator tehnic: 1 pers. x 12 luni x 20 
zile/lună x 2ore/zi x 7 euro/oră = 3,360 
euro 
Coordonator financiar: 1 pers. x 12 luni x 
20 zile/lună x 2ore/zi x 7 euro/oră = 3,360 
euro 
Asistent manager: 1 pers. x 6 luni x 20 
zile/lună x 2ore/zi x 5 euro/oră = 1,200 
euro 
Salarii membrii echipei de implementare: 
3 pers. x 8 luni x 20 zile/lună x 2ore/zi x 7 
euro/oră = 6,720euro 
      1 
pers. x 4 luni x 20 zile/lună x 2ore/zi x 7 
euro/oră = 1,120 euro 
      2 
pers. x 6 luni x 20 zile/lună x 2ore/zi x 7 
euro/oră = 3,360 euro 
Promovarea proiectului: pliante pentru 
promovarea proiectului 500 buc x 0,5 euro 
= 250 euro 
Audit 700 euro  
Cheltuieli traduceri: 1000 euro 
Cheltuieli vize pentru membrii echipei de 
implementare: 65 euro x  6 persoane = 
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390 euro  
Cosumabile: 12 luni x 50 euro = 600 euro 
Total = 26,860 euro  
Cheltuieli neprevăzute   max 5% din tot 
proiectul: 7,241 euro 
Total proiect = 152,056 EURO(cu aprox)
  

6. Au fost identificate și estimate costurile 
și beneficiile financiare? Dacă da, vă 
rugăm să precizați care sunt acestea. 

Instituţiile şi organizaţiile partenere 

prezente în componenţa echipei de 

implementare a proiectului îşi vor 

îmbunătăţi capacitatea tehnică şi 

managerială de implementare a 

proiectelor cu co-finanţare externă. 

7. Au fost identificate și estimate costurile 
și beneficiile economice și sociale? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Creșterea vizibilității turismului din 
Drobeta și a numărului de turiști 
europeni. 

8. Au fost identificate principalele 
categorii de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Da 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 

 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ..155.000 Euro...................., din 
care: 

- resurse financiare proprii:     ........5-10%..............; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  .....Restul de 90%................. RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
 

FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Evaluarea potentialului de de dezvoltare 
eco-turistica durabila si elaborarea unui 
model prospectiv eco-turistic: Clisura 
Dunarii 

2. Localizarea  proiectului REGIUNEA: DEFILEUL PORTILE DE FIER – 
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(localitate/localități şi judeţ/e) zona CLISURA DUNĂRII -jud.Mehedinți 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Fundația pentru Tineret mehedinți  și 
Asociația de promovare a turismului 
Mehedinți 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului Obiectivul general îl reprezintă 
dezvoltarea şi consolidarea turismului 
intern prin sprijinirea promovării 
produselor turistice specifice Clisurii 
Dunării şi a activităţilor de marketing 
specifice, în paralel cu formarea unui 
brand turistic regional prin crearea unui 
produs turistic durabil  bazat pe deviza  
,,Mai multe de văzut, mai multe de 
făcut”. 

Actiunea va avea impact asupra 
intregii zone tinta, insa majoritatea 
activitatilor propuse vor viza 
problematici identificate la nivelul zonei 
focus, datorita prezentei aici a unei 
resurse turistice inestimabile. 

Actiunea isi propune sa valorifice 
la maxim aceasta oportunitate printr-o 
serie de abordari strategice care vizeaza 
in principal (1) imbunatatirea mediului 
de actiune in domeniul turistic in zona 
focus, (2) inducerea nevoii de 
specializare in randul principalilor actori 
turistici din zona focus, precum si (3) 
inducerea in randurile principalilor 
actori implicati din zona focus a 
principiilor dezvoltarii durabile in turism. 

Obiectivul specific il constituie 
crearea conditiilor necesare 
îmbunătăţirii semnificative a 
produsului turistic al Clisurii Dunării, în 
zona localităţilor Eşelniţa şi Dubova, într-
o manieră profesionistă, incisivă şi 
unitară, bazată pe crearea brandului   
specific zonei Clisurii. 
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2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) A1: inventarierea principalelor forme 
de turism practicate sau practicabile în 
Clisura Dunării(Valoroase elemente de 
potenţial turistic determinate de un 
cadru natural variat, asociate cu 
elemente create de om în timpul 
existenţei sale milenare pe aceste 
meleaguri, reprezintă un potenţial 
turistic de excepţie, care defineşte una 
dintre cele mai importante zone 
turistice, intrată în spaţiul de cercetare 
al acestui proiect, întrunind următoarele 
elemente de atractivitate) 
A2: Crearea unei baze de date care să 

funcţioneze ca nod de reţea în alegerea 

oricărei destinaţii din Clisura Dunării; 

Pentru a nu intra într-o concurenţă 
neloială cu alte proiecte de cercetare 
sau proiecte europene, în cadrul acţiunii 
de documentare se va insista pe 
elementele de atracţie turistică ale zonei 
şi impactul acesteia în zona 
transfrontalieră. Se va continua 
activitatea experţilor în turism şi a 
managerului de proiect, antrenaţi şi în 
alte proiecte anterioare, având ca 
prioritate tematică tot turismul. 
A3: crearea CENTRULUI  PILOT  

EXPOZIŢIONAL  - CLISURA DUNĂRII  în 

vederea promovării comune a 

atracţiilor turistice în folosul 

comunităţilor de pe ambele părţi ale 

frontierei, la nivel naţional,european şi 

internaţional. Scopul acestui centru 

este cel de promovare turistică al zonei 

Clisurii Dunării, principală beneficiară a 

acestei activităţi.  

Obiectivul centrului este de a asigura 
informaţiile necesare (prin crearea unei 
baze de date proprii) pentru turiştii care 
vizitează zona. 
A4: activităţi specifice de stabilire a 

propriului obiectiv de marketing în 

promovarea produsului turistic Clisura 

Dunării (colocvii, seminarii, work-shop-
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uri tematice, etc 

De aceea, acţiunile pe care se va insista 
în proiect vor fi: dezvoltarea de noi 
forme de turism / produse turistice în 
care se vor implica şi  turiştii, în acest 
mod promovând, dar conservând 
tradiţiile şi modul de viaţă al 
colectivităţii locale, dezvoltarea unei 
strategii coerente, corespunzătoare 
celorlalte variabile ale mixului de 
marketing (preţ, distribuţie, promovare, 
personal, programare şi parteneriat), cu 
accent pe  îmbunătăţirea mediului de 
acţiune în domeniul turismului prin 
inducerea nevoii de specializare a celor 
implicaţi în dezvoltarea fenomenului 
turistic şi atragerea de noi investitori. 
A5: crearea paginii de internet a 

destinaţiei şi multiplicarea ei la info 

touch-urile amplasate în 2 pensiuni 

reprezentative din zonă o pagină web a 

locaţiei CPE-CD (cu numele: 

www.clisura-dunarii.ro) multiplicată în 

puncte cheie, de atracţie şi uşor 

reperabile ale municipiului Orşova şi 

Drobeta Turnu Severin şi la principalii 

furnizori de informaţii turistice (agenţii 

de turism, tour-operatori etc); 

A6: organizarea unui TÂRG al 

diversităţii cultural turistice a zonei 

Clisura Dunării, târg ce se va derula cu o 

arie tematică aparte: Diversitatea eco-

cultural turistică în zona Clisurii Dunării. 

 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

Proiectul se va derula pe o durată de 12 

luni.Fiecare acțiune se va derula pe o 

durată de 2 luni. 

 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Beneficiarii finali: viitorii turişti şi 

potenţiali vizitatori români şi sârbi de pe 

cele două maluri ale Dunării; populaţia 

Drobetei; Primăriile municipiului Orşova 
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şi Drobeta; autorităţi locale (4); 

autorităţi judeţene (4); reprezentanţi ai 

comunităţilor locale (300); ONG-uri (2); 

organizaţii internaţionale (4); turişti ai 

zonei transfrontaliere. 

Grupuri ţintă: turiştii; studenţii Facultăţii 

de Turism din cadrul Centrului 

Universitar din Drobeta Turnu Severin; 

elevi ai liceelor din municipiu; dar şi 

tuturor celor care au ca activitate 

turismul (tour operatori, agenţii de 

turism, ghizi locali de turism, manageri 

în turism, proprietari ai capacităţilor de 

cazare, etc.). 

 

 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Schematic se vor obţine: 

- 1 bază de date - nod de reţea în 
alegerea oricărei destinaţii 
transfrontaliere;  

- 1 Centru Pilot Expoţional Clisura 
Dunării specializat în diseminarea şi 
promovarea informaţiei şi ofertei 
turistice transfrontaliere; 

- 1 strategie cu obiective proprii 
promovării produsului turistic Clisura 
Dunării; 

- 1 Târg Eco-cultural de turism;  

- 2 seminarii, 1 work-shop-uri, 
brainstorming-uri ca acţiuni agresive de 
promovare turistică a produsului turistic 
Drobeta în contextul zonei 
transfrontaliere; 

- 1 pagină web a zonei; 

- 1 expoziţie fotografică cu tematică 
turistică; 

- 500 buc. catalog turistic; 

- 200 buc. DVD cu film documentar; 
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- 500 buc. pliant pentru promovarea 
proiectului; 

- 2 Info Touch-uri ca instrumente de 
informare a turiştilor prin intermediul 
vizitelor virtuale în regiunea 
transfrontalieră amplasate în zona focus 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Continua un proiect de cerectare care a 

avut drept ţintă zona Clisura Dunării 

este şi Proiectul de Cercetare Ştiinţifică, 

Nr.93C, câştigat prin competiţie cu 

Mediul de Afaceri, Mehedinţi şi 

Universitatea din Craiova cu tema: 

Promovarea unor modele proprii de 

dezvoltare turistică durabilă a zonei 

Clisura Dunării-Drobeta-Studiu de caz: 

Pensiunea Steaua Dunării – durata 8 

luni: august 2007-ian.2008, valoare 3600 

Euro. 

Trebuie amintit şi un alt proiect cu 

contribuţii de continuitate în conturarea 

unui turism durabil în zona Clisurii 

Dunării este Dezvoltarea Turismului 

Danubian, implementat de Fundaţia 

pentru Tineret Mehedinţi, proiect 

finanţat de Uniunea Europeană prin 

programul PHARE CBC 2004) 

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați):documentare 

- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
-  documentare 

 
III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: Prin realizarea unui astfel de proiect va fi 
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- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

promovat turismul din zona clisurii si 

turismul mehedinţean în general. Astfel, 

calitatea turismului dorit se va ameliora, 

va exista un centru care să disemineze 

informaţii turistice competente spre 

atractivităţile turistice din judeţ. 

Miza principală de 

sustenabilitate,multiplicativă şi rapidă a 

efectelor cooperării şi ale dezvoltării 

economice ale spaţiilor transfrontaliere 

este reechilibrarea şi osmoza având la 

bază respectul reciproc; aceasta 

presupune că viaţa transfrontalieră se 

sprijină pe o reţea densă şi strânsă de 

relaţii între toţi factorii cooperării 

transfrontaliere, iar această reţea cere să 

fie, în continuu, înviorată – iar turismul 

transfrontalier durabil va reuşi nu numai 

să învioreze ci şi să relanseze noi produse 

turistice care să câştige poziţii 

avantajoase pe piaţa naţională şi 

internaţională turistică. 

Se vor realiza: 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 

 

2.  Dreptul de proprietate asupra 
terenurilor sau clădirilor (dacă este 
cazul) 

NU 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Parteneriat intre cele 2 ONG-uri 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

Vezi Anexa Cheltuieli 
Valoarea totala a proiectului: 333350 
RON 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată 
a costurilor și veniturilor din operare? 
Dacă da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Da 

6. Au fost identificate și estimate costurile 
și beneficiile financiare? Dacă da, vă 
rugăm să precizați care sunt acestea. 

Da 

7. Au fost identificate și estimate costurile 
și beneficiile economice și sociale? Dacă 

Da:creșterea fluxului de turiști cu 15%. 
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da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Da:lipsa finanțării și eventual 
neimplicarea actorilor locali din turism 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Da. 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate?  

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...peste 300000 RON................... 
RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     .....6571................. RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...Diferența................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
 
 

Nr. 

crt 

Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor  

Cheltuieli 

neeligibile 

Cheltuieli 

eligibile 
TOTAL TVA* 

1 2 3 4 5=3+4 6 

1 

CAPITOL 1 

  

Cheltuieli pt manifestari 

expozitionale/evenimente de 

turism 

1.1 Cheltuieli pentru executie si 

amenajare stand         

1.2 Cheltuieli pentru inchiriere stand         

1.3 Cheltuieli de marketing         

1.4 Servicii privind organizarea de 

evenimente        

 - organizarea a 2 seminarii  2x4000 8000  

 -  organizarea unui workshop  3000 3000  
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 - organizarea târgului   5000 5000  

1.5 Cheltuieli cu publicitatea 

aferenta 

manifestarilor/evenimentelor        

1.6 Cheltuieli pentru  studii        

  TOTAL CAPITOL 1   160.000 160.000   

2 

CAPITOL 2 

  

Cheltuieli pentru portal de 

informatii de turism 

2.1 Cheltuieli pentru realizarea si 

administrarea portal de 

informatii de turism   4000 4000   

   TOTAL CAPITOL 2  4000 4000   

3 

CAPITOLUL 3  

Cheltuieli pentru publicitate si 

reclama a destinatiilor si 

produselor turistice romanesti 

3.1 Cheltuieli pentru realizarea 

materialelor publicitare         

3.1.1 
Realizarea DVD-ului cu film 

documentar 
 25.000 25.000  

3.1.2 
Multiplicare DVD cu film 

documentar 
 200x18 3600  

3.1.3 Realizare catalog turistic  500x45 22500  

3.1.4 Realizare pliant  500x18 9000  

3.2 Inserţii publicitare   500 500   

3.3 Publicitate outdoor         

3.4 Promovare prin intermediul 

posturilor de televiziune   400 400   

3.5 Cheltuieli pentru traducere         
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  TOTAL CAPITOL 3   61000 61000   

4 

CAPITOLUL 4    

  

Cheltuieli pentru deplasări 

interne şi internaţionale pentru 

echipa de proiect 

4.1 Transport   12x1000 12000   

4.2 Cazare        

4.3 Diurnă   
40 zile x 

120 
4800 

  

  TOTAL CAPITOL 4   16800 16800   

5 

CAPITOLUL 5 

  

Cheltuieli aferente 

implementarii proiectului 

5.1 Cheltuieli de publicitate si 

informare         

5.2 Cheltuieli de audit         

  TOTAL CAPITOL 5         

6 

CAPITOLUL 6 

 

Cheltuieli aferente realizării 

expoziţiei fotografice 

6.1 
Cheltuieli cu panourile de 

prezentare 
 5x150 750  

6.2 
Cheltuieli cu executarea 

fotografiilor 
 30x10 300  

 TOTAL CAPITOL 6  1050 1050  

7 

CAPITOLUL 7 

 Cheltuieli privind achiziţionarea 

şi instalarea INFO Touch – 

pentru informare turişti  

 Cheltuieli privind achiziţionarea  2x1200 2400  
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INFO Touch 

 TOTAL CAPITOL 7  2400 2400  

8 

CAPITOLUL 8 

 Cheltuieli cu salarizarea echipei 

de proiect 

8.1 Manager de proiect    12x1500 18000  

8.2 Coordonator financiar    12x1000 12000  

8.3 Asistent manager    12x1200 14400  

8.4 Consultant expert în turism   6x1000 6000  

8.5 
Consultant în strategie şi 

promovare turistică  
 6x1200 7200  

8.6 
Responsabil tehnic (responsabil 

cu achiziţiile)   
 12x1200 14400  

8.7 Documentarist    12x1000 12000  

 TOTAL CAPITOL 8  84000 84000  

 
CAPITOLUL 9 

 
Consumabile  

9.1 Consumabile birou  12x500 6000  

 TOTAL CAPITOL 9  6000 6000  

 CAPITOLUL 10     

 Utilităţi birou  12x300 3600  

 TOTAL CAPITOL 10  3600 3600  

      

I TOTAL cheltuieli  332750 332750   

II Alte cheltuieli neeligibile   12x100 1200   

III TOTAL GENERAL (I+II)   333350 333350   
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FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

DEZVOLTAREA TURISMULUI BALNEAR 
LA SCHELA CLADOVEI 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Drobeta Turnu Severin, cartier Schela 
Cladovei, judetul Mehedinti 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Primaria Municipiului Drobeta Turnu 
Severin 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. Maresal Averescu nr. 2, Drobeta 
Turnu Severin, cod postal 220131, jud. 
Mehedinti 

5. Coordonatele de contact ale 
beneficiarului proiectului (persoana de 
contact: nume, telefon, fax şi email) 

Constantin Gherghe 
0252 314379 
0252 316317 
primaria@primariadrobeta.ro 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului - consolidarea si reabilitarea pavilionului 
administrativ existent (P+1) si 
transformarea acestuia in baza de 
tratament; 
- extinderea bazei de tratament cu un 
corp nou (S+P+E partial) legat de 
pavilionul existent;  
- reabilitarea celor 2 bazine existente ale 
strandului termal; 
- realizarea unui pavilion pentru grupuri 
sanitare si dusuri in cadrul strandului (P); 
- cabine de schimb (P); 
- amenajarea unui teren sport 
functional; 
- alee carosabila + parcare 15 
autoturisme. 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) 1. Intalnire echipa proiect  
2. Organizare proceduri achizitie   
3. Lucrari de executie 
4. Promovare proiect  
5. Audit proiect 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 12 luni 
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perioada de implementare) 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Grupurile tinta vizate de proiect: 
- institutiile publice abilitate in domeniul 
turismului; 
- autoritatile locale. 
Beneficiarii intermediari și finali: 
- locuitorii municipiului Drobeta Turnu 
Severin; 
- turistii. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Realizari pe termen scurt: 
- baza de tratament la standarde 
europene. 
Rezultate pe termen mediu si lung: 
- cresterea circulatiei turistice. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

"Reabilitare Palatul Cultural Theodor 
Costescu si Cetatea Severinului", 
"Modernizarea şi conservarea Castelului 
de Apă", Proiectul de amenajare a zonei 
Casei Tineretului, Reabilitarea tramei 
stradale in Drobeta Turnu Severin si 
toate celelalte proiecte ale 
municipalitatii care vizeaza nu numai 
comunitatea locala, cat mai ales 
atragerea de turisti si investitori in zona. 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructura publica; 
- masuri de promovare. 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 

Studiu de fezabilitate 
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- altele (specificați). 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Primaria Drobeta Turnu Severin 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute - 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

- cheltuieli pentru obtinerea si 
amenajarea terenului 62.350 lei 
- cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
70.000 lei 
- cheltuieli pentru proiectare si asistenta 
tehnica (studii de teren, avize, acorduri, 
autorizatii, proiectare, consultanta) 
570.810 lei 
- cheltuieli pentru investitia de baza 
(constructii si instalatii, montaj, 
echipamente, mijloace de transport, 
dotari) 8.897.850 lei 
- alte cheltuieli (organizarea de santier, 
comisioane, taxe, cote legale, cheltuieli 
diverse si neprevazute) 820.740 lei 
- cheltuieli cu auditul anual al proiectului 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Cheltuielile operationale: aproximativ 
1.300.00 lei/an, dupa cum urmeaza: 
- salarizare personal operational: 
895.933 lei/an; 
- utilitati: aproximativ 15.000 lei/an; 
- management: 5% din venituri; 
- marketing si audit: 2% din venituri; 
- cheltuieli materiale: 4% din venituri; 
- intretinere si reparatii: 7% din venituri. 
Veniturile operationale generate de 
investitie sunt obtinute din exploatarea 
pe 10 ani, cu cost 0 in anul 1 a:  
- salii bazinelor: o medie de 350.000 
lei/an; 
- strandului termal: o medie de 300.000 
lei/an; 
- salii kinetoterapie, gimnastica medicala 
si fitness: o medie de 250.000 lei/an; 
- terenului de sport multifunctional: o 
medie de 50.000 lei/an; 
- electroterapiei: o medie de 350.000 
lei/an; 
- hidroterapiei: o medie de 200.000 
lei/an; 
- parcarii: o medie de 30.000 lei/an; 
- cotelor defalcate din impozitul pe venit 
aferent personalului angajat in 
exploatarea proiectului: o medie de 
80.000 lei/an. 
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6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

Costurile economice externe din faza de 
implementare a proiectului includ: 
- terenul si protectia mediului 
inconjurator: terenul se afla in 
patrimoniul autoritatii locale, iar pentru 
protectia mediului inconjurator au fost 
prevazute in buget costuri cu refacerea 
mediului afectat de lucrari; 
- costul economic al santierului de 
costructii: 5% din costul estimat al 
proiectului pentru fiecare an de 
implementare, si anume 644.503 lei. 
Costurile economice externe din faza 
operationala includ cheltuieli pentru: 
- infiintarea de servicii pentru protectia 
mediului: 63.000 lei; 
- desfasurarea de actiuni pentru 
combaterea poluarii provocata de 
autovehicule: 120.000 lei; 
- alte activitati pentru combaterea 
impactului negativ al dezvoltarii statiunii 
asupra mediului: 198.750 lei. 
Beneficiile economice externe din faza 
de operationalizare a proiectului vor 
proveni din: angajare de forta de munca, 
TVA, impozit pe profit, dezvoltarea IMM-
urilor, taxa pe cazare si dezvoltarea 
turismului in zona. 
Beneficiile sociale din angajari in faza de 
implementare sunt in anul 1 in valoare 
de 656.049 lei, iar in faza de operare de 
550.000 lei/an ca si medie. 
Beneficiile din TVA si impozit pe profit: 
medie de 6.000 lei/an. 
Beneficii din dezvoltarea IMM-
urilor/impozitul pe profit pentru noile 
afaceri: 160.200 lei. 
Beneficii din taxa pe cazare: medie de 
4.000 lei/an. 
Beneficii din dezvoltarea turismului in 
zona: medie de 400.000 lei/an. 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Riscuri tehnice: 
- etapizarea eronata a lucrarilor; 
- executarea defectuoasa a unei/unor 
parti din lucrari; 
- nerespectarea normativelor si 
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legislatiei in vigoare; 
- dificultati in angajarea si instruirea 
personalului specializat. 
Riscuri economice: 
- modificarea conjuncturii economice; 
- cresterea nejustificata a preturilor de 
achizitie si montaj pentru constructii si 
dotari; 
- cresterea peste limitele analizate in 
proiect a preturilor materialelor de 
constructie; 
- modificari majore ale cursului de 
schimb; 
- cresterea preturilor la utilitati - apa, 
energie, fluctuatii ale inflatiei, modificari 
ale nivelului dobanzii. 
Riscuri legate de esecul de furnizare: 
- nerespectarea executiei contractelor; 
- contestatii. 
Riscuri institutionale: 
- comunicarea defectuoasa intre 
entitatile implicate in implementare si 
executantii contractelor de lucrari si 
achizitii echipamente si utilaje. 
Riscuri legale: 
- obligativitatea repetarii procedurilor de 
achizitii datorita gradului redus de 
participare la licitatii; 
- obligativitatea repetarii procedurilor de 
achizitii datorita numarului mare de 
oferte neconforme primite in cadrul 
licitatiilor. 
Riscuri legate de resursele umane 
Riscuri legate de costul si durata de 
implementare a proiectului 
Forta majora 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:   10.421.750 RON fara TVA, respectiv 
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        12.890.060 RON, inclusiv TVA din 

care: 

- resurse financiare proprii:     208.435 RON; 

- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  10.213.315 RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

REABILITAREA ŞI REAMENAJAREA 
CENTRULUI URBAN VECHI 
ŞI VALORIZAREA POTENŢIALULUI 
DUNĂRII 
ÎN MUNICIPIUL DROBETA TURNU-
SEVERIN 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Drobeta Turnu Severin, judeţul 
Mehedinţi 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Primăria Municipiului Drobeta Turnu 
Severin 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. Maresal Averescu nr. 2, Drobeta 
Turnu Severin, cod postal 220131, jud. 
Mehedinti 

5. Coordonatele de contact ale 
beneficiarului proiectului (persoana de 
contact: nume, telefon, fax şi email) 

Constantin Gherghe 
0252 314379 
0252 316317 
primaria@primariadrobeta.ro 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului - Reabilitarea si reamenajarea centrului 
urban vechi 
- Parking Subteran 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) 1. Intalnire echipa proiect  
2. Organizare proceduri achizitie   
3. Lucrari de executie 
4. Promovare proiect  
5. Audit proiect 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

24 luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Grupurile tinta vizate de proiect: 
- echipa manageriala a obiectivelor 
turistice ale municipiului de pe Linia 
Apei, de la Dunare pana la Castelul de 
Apa; 
- institutiile publice abilitate in domeniul 
turismului; 
- autoritatile locale. 
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Beneficiarii intermediari și finali: 
- locuitorii municipiului Drobeta Turnu 
Severin; 
- turistii. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Realizări pe termen scurt: 
- centru vechi reabiliatat si reamenajat; 
- parcare subterana in aceeasi zona. 
Rezultate pe termen mediu și lung: 
- cresterea circulatiei turistice. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

"Reabilitare Palatul Cultural Theodor 
Costescu si Cetatea Severinului" 
"Modernizarea şi conservarea Castelului 
de Apă" 
Proiectul de amenajare a zonei Casei 
Tineretului 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructură publică; 
- măsuri de promovare. 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

Studiu de fezabilitate 
 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Primaria Drobeta Turnu Severin 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute - 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

- cheltuieli pentru obtinerea si 
amenajarea terenului 80.000 lei 
- cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
150.000 lei 
- cheltuieli pentru proiectare si asistenta 
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tehnica (studii de teren, avize, acorduri, 
autorizatii, proiectare, consultanta) 
3.961.001 lei 
- cheltuieli pentru investitia de baza 
(constructii si instalatii, montaj, 
echipamente, mijloace de transport, 
dotari) 83.893.008 lei 
- alte cheltuieli (organizarea de santier, 
comisioane, taxe, cote legale, cheltuieli 
diverse si neprevazute) 12.029.682 lei 
- cheltuieli cu auditul anual al proiectului 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Costurile de exploatare 877.400 lei/an. 
Costurile de întretinere si reparatii 
anuale au fost estimate procentual din 
valoarea investitiei de baza. Valoarea 
costurilor de mentenanta anuala 
(întretinere si reparatii) estimate pentru 
întreaga investitie este de 910.300 lei. 
Veniturile financiare generate de 
investitie sunt obtinute din exploatarea 
Parking-ului subteran si din inchirieri. 
Valoarea anuala estimata a veniturilor 
din exploatare este 2.835.000 lei/an. 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Riscuri tehnice: 
- Proasta executie a lucrarii; 
- Lipsa unei supervizari bune a 
desfasurarii lucrarii. 
Riscuri financiare: 
- Neaprobarea cererii de finantare; 
- Intarzierea platilor. 
Riscuri legale: 
- Nerespectarea procedurilor legale de 
contractare a firmei pentru executia 
lucrarii. 
Riscuri institutionale: 
- Lipsa colaborarii institutionale; 
- Lipsa capacitatii unei bune gestionari a 
resurselor umane si materiale. 
Riscurile legate de realizarea proiectului 
care pot aparea pot fi de natura interna 
si externa: 
- Interne - pot fi elemente tehnice legate 
de indeplinirea realista a obiectivelor si 
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care se pot minimiza printr-o proiectare 
si planificare riguroasa a activitatilor; 
- Externe - nu depind de beneficiar, dar 
pot fi contracarate printr-un sistem 
adecvat de 
management al riscului. 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:  100.113.691 RON fara TVA, respectiv  

       124.140.977 RON, inclusiv TVA, din care: 

- resurse financiare proprii:     2.002.273,82 RON; 

- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  98.111.417,18 RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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JUDEȚUL OLT 

FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Restaurare, consolidare și modernizare 

Casa Fântâneanu-Centrul Eparhial Social-

Cultural  

 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Municipiul Slatina,judetul Olt  

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

CONSILIUL JUDETEAN OLT  
EPISCOPIA SLATINEI SI ROMANATILOR    

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Slatina, Bd. AI CUZA Nr. 14 
Slatina, str.Fratii Buzesti nr. 15  

5. Coordonatele de contact ale 
beneficiarului proiectului (persoana de 
contact: nume, telefon, fax şi email) 

Persoana contact: Lungu Daniela , tel . 
0735404898, fax. 0249431122, mail 
danalungu18@yahoo.com  

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Imbunatirea valorificarii patrimoniului 
cultural al  cladirii monument istoric 
Casa Fantaneanu  

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) - Realizarea lucrărilor de 
consolidare, reabilitare, 
amenajare peisagistică  aferente 
cladirii  

- Dotari interioare (instalatii, 

echipamente, dotari pentru 

asigurarea conditiilor de 

climatizare, siguranta la foc, 

antiefractie), 

- Dotari pentru expunerea si 

protectia Casei Fantaneanu , ca si 

cladire de patrimoniu cultural si 

cu functiuni social –cultural  

- Amenajarea interioara a cladirii 

pentru a gazdui evenimente 

culturale si sociale, expozitii, 

mailto:danalungu18@yahoo.com
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lansari carte, conferinte literare, 

etc  

- Constructia si amenajarea caii de 

acces catre Casa Fantaneanu , 

parcare, reclame si indicatoare. 

 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

24 luni  

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Grup tinta:  
-artisti locali care solicita spatii 
pentru expunerea operelor 
-grupuri sociale vulnerabile care 
beneficiaza de actiuni culturale 
ale Episcopiei Slatinei si 
Romanatilor  
- potentiali turisti/vizitatori care 
viziteaza spatiile expozitionale ale 
Casei Fantaneanu  

Beneficiari intermediari: artisi locali, 
membri ai gruparilor literare, cenacluri, 
categorii sociale vulnerabile beneficiare 
ale actiunilor culturale sub egida 
Episcopiei Slatinei si Romantilor  
Beneficiari finali:  
Potentiali turisti/vizitatori si locuitorii 
municipiului Slatina  

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Pe termen scurt:  
Amenajarea Casei Fantaneanu - Centrul 
Eparhial Social-Cultural si includerea in 
circuitul patrimoniului cultural al 
municipiului Slatina  
Pe termen mediu si lung:  

- Cresterea volumului de informatii 
privind diversitatea culturala, 
istorica a zonei de referinta prin 
organizarea unor actiuni social-
culturale  

- Crearea cadrului proprice organizarii 
unor actiuni culturale care sa atraga 
vizitatorii  

- Cresterea rolului cladirii cu functiune 
de centru cultural-social  si 
multiplicarea actiunilor conexe ce 
sustin activitatea sociala (actiuni de 
organizare de evenimente, ce 
conduc la cresterea interesului 
publicului pentru descoperirea 
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patromoniului cultural local ) 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

DA  
1. Investitia Reabilitarea Muzeului 

Judetean de Istorie Slatina , 
proiect finantat in cadrul POR – 
domeniul 5.1.  

2. Cetatea Sucidava –Corabia  
3. Arheoparc – Draganesti Olt 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- Cheltuieli pentru infrastructura  
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

studiu de fezabilitate ( in curs de 
elaborare)  
studii de marketing ( in curs de 
elaborare)  
 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

DA  

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute nu – certificat de urbanism ( in lucru)  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

DA – conform Deviz general ( parte a 
S.F.)  

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Deviz general ( parte a S.F.) 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

Beneficii financiare ( in lucru, conform 
analizei cost-beneficiu)  

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 

Costurile și beneficiile economice și 
sociale ( in lucru, conform analizei cost-
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vă rugăm să precizați care sunt acestea. beneficiu) 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Analiza de risc – in lucru  

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Da , fonduri europene  nerambursabile 
si bugete proprii  

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Prefinantare si bugete proprii  

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

CIRCUIT TURISTIC ZONA ROMULA 

MALVA , JUDETUL OLT                                ( 

Drumul Roman cu zona castrelor de la 

cetatea Sucidava pana la Cetatea/Orasul 

Roman Romula Malva –  comuna 

Dobrosloveni)  

 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Oras Corabia  
Oras Piatra Olt  
Comuna Dobrosloveni 
Comuna  Farcasele  
 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

UAT  Corabia  
UAT  Piatra Olt  
UAT  Dobrosloveni  
UAT   Farcasele     

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Oras Corabia  
Oras Piatra Olt  
Comuna Dobrosloveni 
Comuna  Farcasele  
 

5. Coordonatele de contact ale 
beneficiarului proiectului (persoana de 
contact: nume, telefon, fax şi email) 

Persoana contact: Lungu Daniela , tel . 
0735404898, fax. 0249431122, mail 
danalungu18@yahoo.com  

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Valorificarea patrimoniului cultural si 
natural din zonele rurale din judetul Olt   

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) - Realizarea lucrărilor de  
reabilitare, amenajare a sit-ului 
arheologic cu urmatoarele 
componente:  
Castrul Acidava – din orașul Piatra 
Olt  
Situl arheologic de la Resca-
Romula, punct Dambul Morii                  
( comuna Dobrosloveni)  
Cimitirul Dambul Morii (comuna 
Dobrosloveni)  

mailto:danalungu18@yahoo.com
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Orasul Roman Romula (comuna 
Dobrosloveni)  
Necropola plana a orasului 
Romula (comuna Dobrosloveni)  
Necropola tumulara a orasului 
Romula (comuna Dobrosloveni)  
Turn de observatie (comuna 
Farcasele)  
Fosta manastire Hotarani 
(comuna Farcasele)  
 

- Constructia si amenajarea caii de 

acces Sit , parcare, reclame si 

indicatoare. 

 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

24 luni  

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Grup tinta:  
- potentiali turisti/vizitatori care 
viziteaza zona sitului arheologic  
-  arheologi si studenti care 
cerceteaza spatiul  
- mestesugari care promoveaza 
traditiile locale inincinta sitului   
Beneficiari intermediari: 
arheologi si studenti care 
cerceteaza spatiul  
- mestesugari care promoveaza 
traditiile locale inincinta sitului   

Beneficiari finali:  
Potentiali turisti/vizitatori si locuitorii 
judetului Olt   

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Pe termen scurt:  
Amenajarea Sit-ului si a circuitului 
turistic si includerea acestora  in circuitul 
patrimoniului cultural al judetului Olt  
Pe termen mediu si lung:  

- includerea circuitului turistic in 
reteaua nationala  

- atragerea unor vizitatori din spatiile 
europene pentru a descoperi istoria 
romanilor  

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

DA  
4. Cetatea Sucidava –Corabia  
5. Arheoparc – Draganesti Olt 
6. Trasee turistice din judetul Olt  

Slatina – Brâncoveni – Caracal – 
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Corabia – Orlea – Slatina 
Slatina – Teslui – Cungrea – 
Oporelu – Leleasca – Făgeţelu – 
Poboru – Tătuleşti – Slatina 
Slatina – Nicolae Titulescu – 
Văleni – Stoicăneşti – 
Drăgăneşti-Olt – Slatina 
Slatina – Pârşcoveni – Balş – 
Călui – Iancu-Jianu – Slatina 
  

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- Cheltuieli pentru infrastructura  
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

NU  
 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

DA  

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute NU   

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

DA – ESTIMARE  
Elemente de cost:  
Amenajare zona ( inclusiv utilitati, cai 
acces, parcare, etc)  
Semnalizare zona si indicatoare  
Promovare  
Avize, acorduri, asistenta tehnica  

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

NU  
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6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

NU  

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

NU  

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

NU  

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Da , fonduri europene  nerambursabile 
si bugete proprii  

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Prefinantare si bugete proprii  

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    22.500.000  RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     450.000  RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  22.050.000  RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA -
MUNICIPIUL SLATINA 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

MUNICIPIUL SLATINA, JUDETUL OLT 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

MUNICIPIUL SLATINA 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

SLATINA, STR M KOGALNICEANU, NR 1, 
OLT 

5. Coordonatele de contact ale 
beneficiarului proiectului (persoana de 
contact: nume, telefon, fax şi email) 

Prina Minel – Florin, 0249/439233, fax 
0249439336, 
minelprina@primariaslatina.ro 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului CREAREA UNUI CENTRU DE INFORMARE 
TURISTICA IN MUNICIPIUL SLATINA 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) Crearea unui punct de informare turistica 
in municipiul Slatina 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

1 an 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Turisti care tranziteaza zona, persoane 
care vor sa cunoasca mai bine 
posibilitatile de agrement pe care le 
ofera municipiul Slatina 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

- Cresterea numarului de turisti 
care viziteaza zona 

- imbunatatirea imaginii 
municipiului din punct de vedere 
al atractivitatii zonei 

 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Prtoiectul poate promova un alt proiect 

al carui beneficiar este primaria Slatina, 

si anume “Amenajare club nautic si de 

agreement –Plaja Olt , Municipiul Slatina 

“ 

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 

-masuri de promovare 
-infrastructura (crearea unei alei de 
acces) 

mailto:minelprina@primariaslatina.ro
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- scheme de ajutor financiar pentru 
întreprinderi; 

- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

-identificarea suprafetei destinate 
acestui proiect, dezlipirea terenului pe 
care se va constui punctul de informare 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

da 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute .... 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

..... 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

In aceasta faza , inca nu. 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

In aceasta faza , inca nu. 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

Beneficiile sociale se traduc in cresterea 
numarului de turisti care viziteaza zona 
si cresterea acitvitatii agentilor 
economici care actioneaza in domeniul 
turistic  

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Inca nu. 
Potential risc:feed back mai slab decait 
cel estimat. 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Da. 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 

Da. 
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perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ................. RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
In aceasta faza nu exista deviz. 
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JUDEȚUL VÂLCEA 

 

FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Dezvoltarea turismului în staţiunea 
Ocnele Mari 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Ocnele Mari, judeţul Vâlcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Primăria Ocnele Mari 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Primaria Ocnele Mari, 
Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 53, 
Jud.Valcea, cod postal: 245900, E-mail: 
oc_mari@onix.ro 
 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Primar: Iordache Petre 
0250-772 043,fax: 0250-772 270 
primar@ocne.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului Dezvoltarea inftastructurii de turism în 
staţiunea Ocnele Mari 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) -promovarea turismului medical în zona 
Ocnele Mari în care exista saline prin 
crearea/modernizarea bazelor de 
tratament, transformarea unor imobile 
existente în baze de tratament, crearea 
infrastructurii de cazare aferenta 
turismului medical, achiziţionarea 
dotărilor (aparaturii  medicale) aferente 
bazei de tratament 
- Dezvoltarea turismului prin 
diversificarea activităţilor de agrement 
din zona (crearea, modernizarea: bazelor 
sportive, centre SPA, aqua parcurilor, 
ştrandurilor, piscine cu apa sărată şi apa 
dulce, terenuri de sport, parcuri de 
distracţii, alte activităţi de agrement şi 
distracţie) 
- Dezvoltarea turismului prin 
crearea/modernizarea infrastructurii de 
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cazare: pensiuni, campinguri, hoteluri, 
moteluri, cabane, bungalow-uri. 
-Dezvoltarea turismului prin promovarea 
acestuia prin  crearea de portaluri online, 
participarea la conferinţe, inscrierea 
obiectivelor turistice în baze de date ale 
operatorilor de turism ce participa la 
promovarea acestuia, promovare pe 
internet, promovare clasica (tipizate, 
flyere, cărţi de vizita, simpozioane, 
bannere, conferinţe de presă, etc 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

18 luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Operatorii de turism din judeţul Vâlcea, 
beneficiari intermediari: autorităţile 
publice locale din zona învecinată 
oraşului Onele Mari,  
Beneficiari finali- turiştii 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu şi lung. 

-crearea/reabilitarea unei baze de 
tratament moderne şi dotarea 
corespunzătoare 
-creşterea numărului de turisti din 
staţiunea balneo- climaterică Ocnele 
Mari 
 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acţiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acţiuni de parteneriat/ 

networking/ reţele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificaţi). 

-infrastructură publică 
- măsuri de promovare 

 
III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 

1. Existenţa unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic şi detalii de execuţie; 
- studii de piaţă; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
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- altele (specificaţi). 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizaţii deja obţinute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiţiei? Vă rugăm să precizaţi care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-
aţi avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor şi veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizaţi care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate şi estimate costurile şi 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizaţi care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate şi estimate costurile şi 
beneficiile economice şi sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizaţi care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul ş/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiţiei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul şi/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiţei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Dezvoltarea potenţialului turistic al 
Masivului Cozia şi al staţiunii 
balneoclimaterice Călimăneşti   

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Călimăneşti Căciulata, judeţul Vâlcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

S.C. Calimanesti-Caciulata SA.. 

4. Sediul social al 
Beneficiarului/Partenerilor dacă este 
cazul 

S.C. Calimanesti-Caciulata SA.. 
Romania, Jud. Valcea, Calimanesti  
245600, Str.Calea lui Traian, nr. 794 

5. Coordonatele de contact ale 
beneficiarului proiectului (persoana de 
contact: nume, telefon, fax şi email) 

+40 250 750 270, Fax: +40 250 751 138 
Email: calimanesti_caciulata@yahoo.com 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului Dezvoltarea inftastructurii de turism în 
staţiunea Călimăneşti Căciulata 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului)  înfiintarea unei linii speciale  de 
transport între oraşul  
Călimaneşti şi domeniul schiabil 
de pe Valea Lotrului; 

 înfiintarea unei linii speciale de 
transport pentru vizitarea 
obiectivelor turistice importante de 
pe Valea Oltului( Cascada Lotrişor, 
Schitul Cozia Veche, Mânăstirea 
Cozia, Mânăstirea Turnu Roşu, 
Castrul Roman de la Arutela, Parcul 
Naţional Cozia); 

 amenajarea unui drum de 
promenadă pentru a facilita 
accesul turiştilor la doua 
obiective turistice importante  de 
pe Valea Oltului- Schitul Cozia 
Veche (situat la distanţă de un 
kilometru de Mânăstirea Cozia, 
dinspre Râmnicu Vâlcea spre 
Sibiu) şi la Mânastirea Turnu Roşu 

 amenajarea drumului către 
Mânăstirea Stânişoara, un al 
obiectiv turistic important de pe 

mailto:calimanesti_caciulata@yahoo.com
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Valea Oltului; 

 amenajarea unei baze de 
agrement pe raul Olt ( 
debarcader). 

 marcarea şi refacerea traseelor 

turistice montane; 

 construirea unei telecabine în 
Masivul Cozia 

 marcarea şi refacerea traseelor 
turistice montane în Masivul 
Cozia  

 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

36 luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Operatorii de turism din judeţul Vâlcea, 
beneficiari intermediari: autorităţile 
publice locale din zona învecinată 
staţiunii  Călimăneşti Căciulata, 
beneficiari finali,  
Beneficiari finali turiştii  

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

-Infrastructură publică 
- măsuri de promovare 

 
III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție; 
- studii de piață; 
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- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-
ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Călimăneşti Căciulata – staţiune  pentru  4    
anotimpuri 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

– JUDEŢULVÂLCEA 

 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI 

4. Sediul social al 
Beneficiarului/Partenerilor dacă este 
cazul 

PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI – 

JUDEŢULVÂLCEA 

STR. CALEA LUI TRAIAN, NR.306 

TEL. 0250/750080, 0250/750231, FAX 

0250/750082 

 

5. Coordonatele de contact ale 
beneficiarului proiectului (persoana de 
contact: nume, telefon, fax şi email) 

Primar: Florinel Constantinescu 
TEL. 0250/750080, 0250/750231, FAX 0 

Email – 

primaria_calimanesti@yahoo.com 

250/750082 

 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului Dezvoltarea infrastructurii de turism în 
staţiunea Călimăneşti Căciulata 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului)  Modernizarea  infrastructurii  
rutiere  spre obiectivele  turistice 
(Mănăstirea  Turnu, Mănăstirea  
Stânişoara, Castrul Arutela 

 Reabilitare drum  de legătură  
între staţiunile Călimăneşti  şi  
Băile  Olăneşti (prin  Muereasca, 
Mănăstirea Frăsinei) 

 Înfiinţare telecabină  pe Muntele  
Cozia 

 Modernizare  stadion  Cozia 

   Reabilitare Casa de  Cultură 
Florin Zamfirescu Călimăneşti 

mailto:primaria_calimanesti@yahoo.com
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 Heliport 

 Sănătate  prin  mişcare – buclă  
pietonală  şi pentru  biciclete 
desfăşurat  pe  ambele  maluri  
ale  Oltului, travesînd  Oltul  pe  
cele  două baraje de  la Turnu şi  
Călimăneşti  

 Linie  de  transport între  
staţiunile Călimăneşti – Căciulata , 
Voineasa, Obârşia Lotrului  

 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

24 de luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Operatorii de turism din judeţul Vâlcea, 
beneficiari intermediari: autorităţile 
publice locale din zona învecinată 
staţiunii  Călimăneşti Căciulata, 
beneficiari finali,  
Beneficiari finali turiştii 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

-infrastructură publică 
-acțiuni de parteneriat/ networking/ 
rețele 

 
III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 
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2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-
ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 
 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general.  
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FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Proiect de sprijin complex pentru 
dezvoltarea turistica integrata a arealului 

Transalpina 
 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

– JUDEŢULVÂLCEA 

 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Consiliul Judeţean Vâlcea 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Râmnicu Vâlcea, Strada General 
Praporgescu, nr. 1T 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Telefon : 0250.732.235 

Fax : 0250.732.235  

e-mail: consiliu@cjvalcea.ro 

 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului Dezvoltarea si crearea de noi obiectivele 
turistice importante din zona Voineasa – 
Mălaia - Obarsia Lotrului - Vidra – 
Transalpina - Petrimanu 

2. Scurta descriere a activitatilor 
proiectului) 

1.Crearea /reabilitarea / modernizarea / 
consolidarea căilor de acces rutiere sau 
pietonale (poteci montane) catre 
principalele puncte de de interes turistic 
din arealul Voineasa –Mălaia - Obarsia 
Lotrului – Vidra – Transalpina – 
Petrimanu – Ranca 

2. Asigurarea cu utilităti a zonei 
a) Se va asigura printr-o noua retea 

alimentarea cu energie electrica 
de la Hidrocentrala de la 
Ciungetu, linie de 110 kva 

b) Energie electrica – retea de aprox 
12 km – Lacul Petrimanu – Lacul 
Galbenu - Varful Mioarele- buclă 
pe pîrtia de schi cu reteaua de 20 

mailto:consiliu@cjvalcea.ro
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kva  
c) linie de joasă tensiune cu posturi 

trafo intre Vidra, Obîrșia Lotrului 
si intersectia Dn7A cu Transalpina 
- retea de aprox 25 km cu 12 
posturi trafo 

d) Apa – canal (captare din Raul 
Latorita - din lacul realizat la 1900 
m) 

3.Reabilitarea drumurilor si 
realizarea de noi puncte de acces 
a) DN67C TRANSALPINA  - “Drumul 

Strategic” –rezervația naturala 
Miru – Bora aprox. 6 KM  

b) DJ 701 D Lacul Petrimanu – Lacul 
Galbenu – spre  rezervația 
naturală Iezerul Latoritei – aprox. 
4 KM. Se va asigura accesul rutier 
si pista de biciclete pana la Lacul 
Galbenu. 

c) Se vor construi poduri de acces 
rutier si pietonal spre rezervatia 
Miru – Bora din Obarsia Lotrului. 
Se vor construi poduri spre 
muntele Mereutu si spre muntele 
Miru. Accesul este foarte dificil 
spre aceste areale din cauza 
putinelor puncte de acces. 
Construirea de noi poduri peste 
raul Lotru se impune pentru 
punerea in valoare a traseelor si 
obiectivelor turistice si pentru 
dezvoltarea turistica a zonei. 

d) Amenajare Potecă Turistica – 
aprox. 4km pista de cicloturism. 
Lacul Galbenu - rezervația 
naturala Iezerul Latoritei - 
joncțiune cu pîrtia de schi. 
Mioarele  

e) Amenajare turistica pentru 
“drumul strategic” 

f) Alte cai de acces necesare 
dezvoltarii turistice 

4.Investitii pentru siguranta turistica 

 construirea punctelor 
Salvamont (3 puncte 
Salvamont) conectate la 
reteaua de utilitati (energie 
electrica si apa-canal-statie de 



 

485 
 

epurare). Daca nu este 
posibila conectarea la reteaua 
de utilitati, se vor folosi 
echipamente pentru surse 
regenerabile: eolian& solar, 
stocare energie electrica 
suplimentara in baterii 

 construirea a 3 puncte 
Salvamont conectate la 
reteaua de utilitati (energie 
electrica si apa-canal-statie de 
epurare). Daca nu este 
posibila conectarea la reteaua 
de utilitati, se vor folosi 
echipamente pentru surse 
regenerabile: eolian& solar, 
stocare energie electrica 
suplimentara in baterii 

 Construirea a 8 refugii 
montane: 1. vf Puru, 2. Varful 
Bora cota 2055 m, 3. Vf 
Carbunele, 4. Saua Stefanu, 5. 
cota 1650 pe platoul Latoritei, 
6. vf Urdele, 7. vf.Mohoru, 8. 
vf. Setea (Lacul Calcescu) 

 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

24 de luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari 
și finali  

Operatorii de turism din judeţul Vâlcea, 
beneficiari intermediari: autorităţile 
publice locale din zona învecinată 
staţiunii  Călimăneşti Căciulata, 
beneficiari finali,  
Beneficiari finali turiştii 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 

-infrastructură publică 
-acțiuni de parteneriat/ networking/ 
rețele 
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- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

 
III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-
ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 

 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 
 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Iarna Olimpica pe Transalpina – 2022 
 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

– JUDEŢULVÂLCEA 

 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Consiliul Judeţean Vâlcea 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Râmnicu Vâlcea, Strada General 
Praporgescu, nr. 1T 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Telefon : 0250.732.235 

Fax : 0250.732.235  

e-mail: consiliu@cjvalcea.ro 

 

 
 
 
 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Crearea cadrului necesar pentru 
transformarea arealului Voineasa – Vidra 
– Obarsia Loturlui – Malaia – Galbenu – 
Ranca intr-un cadru adecvat practicarii 
sporturilor de iarna la nivel 
competitional, sportiv si de agrement 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului)  

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

24 de luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Operatorii de turism din judeţul Vâlcea, 
beneficiari intermediari: autorităţile 
publice locale din zona învecinată 
staţiunii  Călimăneşti Căciulata, 
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beneficiari finali,  
Beneficiari finali turiştii 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

o Dezvoltarea partiei de ski din zona 
Vidra - Obarsia Lotrului – Galbenu – 
Ranca 

o Crearea de facilităţi de tele-gondola, 
tele-scaun si tele-ski pe noi trasee de 
partie în zona Vidra - Obarşia Lotrului – 
Galbenu - Transalpina – Ranca (Gorj 

o Realizarea unui patinoar destinat 
antrenamentelor dar si competitiilor 
sportive – va fi amplasat pe malul 
lacului Vidra cu o capacitate de 3.000 
de locuri va fi destinat atat 
antrenamentelor cat si competitiilor 
sportive de iarna 

o Realizarea facilitatilor necesare 
pentru practicarea ski fond, bob, tir pe 
ski-uri si alte sporturi olimpice de iarna 
in arealul lacului Vidra 

o Realizare trambulina si partie pentru 
proba de ski – sarituri – amplasat pe 
versantul nord-estic al caldarii lacului 
Vidra 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

-infrastructură publică 
-acțiuni de parteneriat/ networking/ 
rețele 

 
III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
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- sondaje; 
- altele (specificați). 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-
ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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491 
 

 

FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Summer sports & adventure on great 
Transalpina area 

(generator de venit) 
 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

– JUDEŢULVÂLCEA 

 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Consiliul Judeţean Vâlcea 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Râmnicu Vâlcea, Strada General 
Praporgescu, nr. 1T 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Telefon : 0250.732.235 

Fax : 0250.732.235  

e-mail: consiliu@cjvalcea.ro 

 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului crearea facilitatilor sportive si de 
agrement necesare petrecerii timpului 
liber dar si activitatilor, antrenamentelor 
si competitiilor sportive in anotimpul 
cald în zona Transalpina judeţul Vâlcea 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului  Dezvoltarea turistic-sportivă a 
lacului Vidra prin amenajarea un 
ponton pentru organizarea de competitii 
si antrenamente pentru sporturi nautice 
de vara pe Lacul Vidra. Se vor realiza 
marcajele si facilitatile necesare 
organizarii de competitii sportiv-nautice 
internationale. Se vor construi caile de 
acces si reteaua de utilitati necesara 
pentru dezvoltarea turistica: energie 
electrica si retea de apa-canal-statie de 
epurare. Se vor realiza lucrarile necesare 
de amenajare a malurilor. Iarna se vor 
face amenajarile si vor fi oferite facilitatile 
si echipamentele practicarii patinajului in 
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cadru natural deschis 

 Crearea de mini-baze sportive in 
aer liber (in patru locatii distincte – 
Vidra, Obarsia Lotrului, Lacul Galbenu, 
Ranca - se vor construi baze sportive 
identice). Fiecare baza sportive va 
ingloba urmatoarele facilitati: Se vor 
construi terenuri pentru diverse 
sporturi, dotate cu nocturna dar si cu 
acoperire retractabila pentru zilele 
ploioase: 
- tenis de camp ( 8 in zona lacului 
Vidra, 4 in Obarsia Lotrului, 4 la Lacul 
Galbenu si 4 in Ranca) – standard ATP, 
cu tribune si observator arbitraj. 
- terenuri mini-fotball (in 
vecinatatea imediata a terenurilor de 
tenis de camp) – 4 in zona lacului 
Vidra, 2 in Obarsia Lotrului, 2 la Lacul 
Galbenu si 4 in Ranca.  
- Terenuri de bermington, mese de 
tenis, panou pentru catarari, tir cu 
arcul si alte activitati sportive in cele 
patru locatii de mini-baze sportive 

 

 Crearea a doua sali de sport 
polivalente 

Sălile de sport vor fi amplasate una în 
imediata apropiere a lacului Vidra şi 
una la Rânca. Salile de sport vor 
include teren multifunctional 
basket/handball/volei dar şi sala de 
fitness, sala de forţă cu dotările 
necesare, saună, spaţiu masaj. 
Capacitatea va fi de 1.000 spectatori 
pentru fiecare sala de sport. 
- Stadion football – dimensiuni de 
competitie, cu pista de alergare şi 
tribune pentru 3.000 persoane – 
amplasat în proximitatea lacului Vidra 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

36 de luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Operatorii de turism din judeţul Vâlcea, 
beneficiari intermediari: autorităţile 
publice locale din zona învecinată 
comunelor Vaideeni , Malaia, Voineasa, 
beneficiari finali,  
Beneficiari finali turiştii 

5. Rezultate estimate: o Dezvoltarea partiei de ski din zona 
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- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Vidra - Obarsia Lotrului – Galbenu – 
Ranca 

o Crearea de facilităţi de tele-gondola, 
tele-scaun si tele-ski pe noi trasee de 
partie în zona Vidra - Obarşia Lotrului – 
Galbenu - Transalpina – Ranca (Gorj 

o Realizarea unui patinoar destinat 
antrenamentelor dar si competitiilor 
sportive – va fi amplasat pe malul 
lacului Vidra cu o capacitate de 3.000 
de locuri va fi destinat atat 
antrenamentelor cat si competitiilor 
sportive de iarna 

o Realizarea facilitatilor necesare 
pentru practicarea ski fond, bob, tir pe 
ski-uri si alte sporturi olimpice de iarna 
in arealul lacului Vidra 

o Realizare trambulina si partie pentru 
proba de ski – sarituri – amplasat pe 
versantul nord-estic al caldarii lacului 
Vidra 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

-infrastructură publică 
-acțiuni de parteneriat/ networking/ 
rețele 

 
III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 
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3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-
ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 

 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Promovare turistica si dezvoltarea 
resurselor umane în zona Voineasa – 
Mălaia  Vidra - Obarsia Lotrului – 
Transalpina – Petrimanu – Ranca 

 
 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

– JUDEŢULVÂLCEA 

 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Consiliul Judeţean Vâlcea 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Râmnicu Vâlcea, Strada General 
Praporgescu, nr. 1T 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

Telefon : 0250.732.235 

Fax : 0250.732.235  

e-mail: consiliu@cjvalcea.ro 

 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului Dezvoltarea atracţiilor turistice prin 
dezvoltarea resurselor umane in zona 
turistic montana Voineasa – Vidra – 
Obarsia Lotrului – Transalpina – 
Petrimanu - Ranca 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului  
-realizarea unuii centru mobil de 
perfecţionare în servicii turistice şi 
hoteliere  

 
 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

24 de luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Operatorii de turism din judeţul Vâlcea, 
beneficiari intermediari: autorităţile 
publice locale din zona învecinată 
comunelor Vaideeni , Malaia, Voineasa, 
beneficiari finali,  

mailto:consiliu@cjvalcea.ro
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Beneficiari finali- turiştii  

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

o Realizarea unui centru specializat in 
formarea lucratorilor in turism si in 
domeniile adiacente  

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ networking/ 

rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

-infrastructură publică 
-acțiuni de parteneriat/ networking/ 
rețele 
- măsuri de formare profesională 
-acțiuni de parteneriat/ networking/ 

 
III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-
ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 
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8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 

STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 
I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Punct Turistic – Salina Ocnele Mari –
unica  bază de tratament de odihnă şi 

tratament  din regiunea Sud-Vest 
Oltemia    

 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Râmnicu Vâlcea, Salina OcneleMari 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Societatea  Naţională  a  Sării  S.A. 

Sucursala exploatarea miniera Rm. 

Vâlcea 

 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Râmnicu Vâlcea, Str. Capitan Negoescu 
Nr. 15 Rm. Valcea, Cod 240175, jud. 
Valcea          

5. Coordonatele de contact ale 
beneficiarului proiectului (persoana de 
contact: nume, telefon, fax şi email) 

Tel: 0250/733402/3; Fax: 

0250/734844   

e-mail: office@salvil.ro 
  www.salvil.ro; 
www.salinaocnelemari.ro 

 
II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

1. Obiectivele proiectului Creşterea atractivităţii staţiuniii balneo 
climaterice Ocnele Mari 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului  Realizarea unui centru medical 
pentru prevenţia, tratarea şi 
recuperarea pacienţilor cu unele 
patologii astm bronsic, infectii 
respiratorii, bronsita 
asmatiforma, rinita cronica, 
emfizem pulmonar, diverse tipuri 
de alergii, etc. 

 Amenajarea unei bazei de 
tratament la suprafata, care va 
include bazine cu saramura, 
locuri de campare pentru turisti si 
tratament cu aersoli salini 

 Facilitarea accesului către Punctul 
Turistic, prin dezvoltarea 

http://www.salvil.ro/
http://www.salinaocnelemari.ro/
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infrastructurii turistice în zona 
prin asfaltarea drumurilor, 
amenajarea parcărilor 

 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

24 de luni 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Operatorii de turism din judeţul Vâlcea, 
beneficiari intermediari: autorităţile 
publice locale din zona învecinată 
oraşului Ocnele Mari  

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

o Realizarea unui centru specializat in 
tratarea diverselor afecţiuni respiratorii 

o Reabilitarea căilor de acces la salina 
Ocnele Mari 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

-infrastructură publică 
-acțiuni de parteneriat/ networking/ 
rețele 
- măsuri de formare profesională 
-acțiuni de parteneriat/ networking/ 

 
III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

- “STUDIU DE MEDIU SUBTERAN SALIN” 
in vederea definirii Punctului Turistic – 
Salina Ocnele Mari – ca “baza de 
tratament”, in colaborare cu Institutul 
National de Recuperare, Medicina Fizica 
si Balneoclimatologie - Dr. Gheorghe 
Simionca 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

2.500.000 
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5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Amenajare Parc Municipal Malul Alb- 
Goranu 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Cartier Goranu, Ramnicu Valcea, Judetul 
Valcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Unitatea Administrativ Teritoriala 
Municipiul Ramnicu Valcea 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. General Praporgescu nr.14, Ramnicu 
Valcea, Judetul Valcea 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Creşterea calităţii vieţii în municipiul 
Râmnicu Vâlcea și creşterea 
atractivităţii municipiului faţă de 
rezidenţi şi de non-rezidenţi, prin 
extinderea și amenajarea zonelor 
verzi, de recreere şi agreement. 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) - Extinderea şi amanajarea zonelor 
verzi din perimetrul parcului; 
- Îmbunătăţirea funcţiilor recreative, 
sportive şi culturale ale parcului prin: 
refacerea aleilor, 
modernizarea şi dezvoltarea locurilor 
de joacă şi sportive, dotarea cu 
mobilier urban nou, etc; 
- Amenajarea unui labirint din gard 
viu; 
- Construirea unui pavilion 
multifuncţional pentru practicarea 
sporturilor; 
- Modernizarea sistemului de iluminat 
şi creşterea eficienţei energetice; 
- Amenajare de piste de biciclete, 
echipate cu rastel. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

            2012 – 2016 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și Aplicant: UAT Râmnicu Vâlcea 
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finali  Alți factori interesați: organizațiile 
neguvernamentale active în domeniul 
protejării mediului 
înconjurător, asociațiile sportive, 
inspectoratul școlar județean, 
grădinițele, școlile, liceele. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

- pe termen scurt se doreste Creşterea 
calităţii vieţii în municipiul Râmnicu 
Vâlcea prin extinderea și amenajarea 
zonelor verzi, de recreere şi 
agreement. 
 
-pe termen mediu si lung se doreste 

creşterea atractivităţii municipiului 
faţă de 
rezidenţi şi de non-rezidenţi, prin 
extinderea  

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructură publică; 
- măsuri de promovare; 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  
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4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-
ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Complex de agrement acvatic Aqua Parc 
si Bazin Olimpic 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Ramnicu Valcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Unitatea Administrativ Teritoriala 
Municipiul Ramnicu Valcea 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. General Praporgescu nr. 14, 
Ramnicu Valcea, Judetul  Valcea 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Diversificarea ofertei turistice a 
municipiului Râmnciu Vâlcea cu servicii 
de agrement şi sportive 
moderne de tip Wellness, Aqua Parc, 
Spa, Bazin Olimpic - care lipsesc în acest 
moment şi privează 
Municipiul de o dezvoltare integrată a 
turismului local 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) Achiziţionarea / amenajarea terenului; 
- Construirea a trei corpuri de clădire – 
complexul multifuncţional (spa, fitness, 
zonă de bowling, 
vestiare, birouri, etc), clădirea bazinelor 
acoperite (bazin cu valuri, bazin pentru 
copii, bazin de 
sărituri, etc) şi complexul comercial 
(spaţii comerciale şi de alimentaţie 
publică); 
- Construirea Bazinului Olimpic (bazine, 
tribună, vestiare, etc); 
- Construirea bazinelor de agrement 
(bazine de înot interioare şi exterioare, 
aquatobogane); 
- Amenajarea de spaţii verzi, accese, 
alei, împrejmuiri; 
- Realizarea reţelelor de utilităţi 
necesare; 
- Construirea grupurilor sanitare, 
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precum şi adaptarea acestora 
persoanelor cu dizabilităţi 
locomotorii 
- Amenajare spaţiilor de relaxare cu 
şezlonguri; 
- Amenajare spațiilor de parcare; 
- Activități de promovare. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

           2016 - 2018 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Aplicant: UAT Râmnicu Vâlcea 
Alți factori interesați: mediul de afaceri. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

- realizari pe termen scurt: 
imbunatatirea calitatii vietii a 
populatiei prin recreere, sport, etc. 
 
-realizari pe termen mediu si lung: 
Diversificarea ofertei turistice a 
municipiului Râmnicu Vâlcea cu servicii 
de agrement şi sportive 
moderne de tip Wellness, Aqua Parc, 
Spa, Bazin Olimpic 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor  
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sau clădirilor (dacă este cazul) 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-
ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Amenajare padure agrement- Dealul 
Capela 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localităti şi judeţ/e) 

Ramnicu Valcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului  

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului)  

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari si 
finali  

 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu si lung. 

 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de actiuni vizate, care 
vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- actiuni de parteneriat/ networking/ 

retele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificati). 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
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1. Existenta unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic si detalii de executie; 
- studii de piată; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificati). 

 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizatii deja obtinute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investitiei? Vă rugăm să precizati care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-
ati avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor si veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizati care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate si estimate costurile si 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizati care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate si estimate costurile si 
beneficiile economice si sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizati care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul si/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investitiei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul si/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investitiei? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atasati devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Amenajare parc zona Stirbei Voda (12 
ha) 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Ramnicu Valcea  

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Unitatea Administrativ Teritoriala 
Municipiul Ramnicu Valcea 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. Praporgescu nr.14, Ramnicu Valcea, 
Judetul Valcea 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Creşterea calităţii vieţii în municipiul 
Râmnicu Vâlcea, prin creşterea 
atractivităţii municipiului 
faţă de proprii rezidenţi şi faţă de non-
rezidenţi, prin extinderea și amenajarea 
zonelor verzi, 
de recreere şi agreement 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) - Extinderea şi amenajarea zonelor verzi; 
- Îmbunătăţirea funcţiilor recreative, 
sportive şi culturale ale parcului prin: 
construirea aleilor, 
modernizarea şi dezvoltarea locurilor de 
joacă şi sportive, dotarea cu mobilier 
urban, etc; 
- Popularea parcului cu animale 
domestice în sistem de semi-libertate; 
- Modernizarea sistemului de iluminat şi 
creşterea eficienţei energetice; 
- Amenajarea de piste de biciclete, 
echipate cu rastel; 
- Montarea unei lunete de observaţie 
panoramică. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

          2014-2015 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

UAT Râmnicu Vâlcea 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 

- realizări pe termen scurt: 
creşterea calităţii vieţii în municipiul 
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- rezultate pe termen mediu și lung. Râmnicu Vâlcea, 
- rezultate pe termen mediu și 
lung: creşterea atractivităţii 
municipiului 
faţă de proprii rezidenţi şi faţă de non-
rezidenţi, prin extinderea și amenajarea 
zonelor verzi, 
de recreere şi agreement 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructură publică; 
- măsuri de promovare; 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-
ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 
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7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Sat de vacanta, inclusiv parcare 
amenajata pentru rulote- cartierul 
Ostroveni, Ramnicu Valcea 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Cartierul Ostroveni, Ramnicu Valcea, 
Judetul Valcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Unitatea Administrativ Teritoriala 
Municipiul Ramnicu Valcea 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. General Praporgescu nr. 14, 
Ramnicu Valcea 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Dezvoltarea turismului local, prin 
amenajarea lacului şi a zonei adiacente 
acestuia, în scopul 
desfăşurării de activităţi recreative şi 
sportive. 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) - Construirea debarcaderului și 
amenajarea infrastructurii necesare 
pentru croaziere, schi nautic, 
plimbări cu barca etc. 
- Amenajarea de insule artificiale pe 
care vor fi construite terase şi 
restaurante; 
- Reabilitarea căsuţelor de vacanţă din 
apropiere; 
- Amanajări pentru practicarea 
pescuitului sportiv. 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

            2015 - 2017 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Aplicant: UAT Râmnicu Vâlcea 
Alți factori interesați: agenți economici 
din domeniul turismului, restaurante, 
cluburi sporturi 
nautice, cluburi de pescuit. 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

- realizari pe termen scurt cum ar fi 
desfăşurărarea de activităţi recreative şi 
sportive. 
-realizari pe termen mediu si 
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lung:dezvoltarea turismului local 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

        

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructură publică; 
- măsuri de promovare; 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-
ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
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perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Reabilitare Parc Mircea cel Batran cu 
infiintarea Aleea personalitatilor valcene 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Ramnicu Valcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Unitatea Administrativ Teritoriala 
Municipiul Ramnicu Valcea 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Str. General Praporgescu nr. 14, 
Ramnicu Valcea, Judetul Valcea 

5. Coordonatele de contact ale beneficiarului 
proiectului (persoana de contact: nume, 
telefon, fax şi email) 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Creşterea calităţii vieţii în municipiul 
Râmnicu Vâlcea, prin creşterea 
atractivităţii municipiului 
faţă de proprii rezidenţi şi faţă de non-
rezidenţi, prin extinderea și amenajarea 
zonelor verzi, 
de recreere şi agreement. 
Infiintarea unei zone de amplasare a 
busturilor personalităţilor vâlcene, 
inclusiv amenajare de 
tipul „Bulevardul celebrităţilor / Walk of 
Fame” cu stele pentru celebrităţi din 
lumea artei, 
ştiinţei, etc. 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) Creşterea calităţii vieţii în municipiul 
Râmnicu Vâlcea, prin creşterea 
atractivităţii municipiului 
faţă de proprii rezidenţi şi faţă de non-
rezidenţi, prin extinderea și amenajarea 
zonelor verzi, 
de recreere şi agreement. 
Infiintarea unei zone de amplasare a 
busturilor personalităţilor vâlcene, 
inclusiv amenajare de 
tipul „Bulevardul celebrităţilor / Walk of 
Fame” cu stele pentru celebrităţi din 
lumea artei, 
ştiinţei, etc. 
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3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

           2014-2015 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

UAT Râmnicu Vâlcea 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

- realizări pe termen scurt: 
cresterea atractivitatii a Municipiului 
Ramnicu Valcea; 
- rezultate pe termen mediu și 
lung: Creşterea calităţii vieţii în 
municipiul Râmnicu Vâlcea 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

 

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- infrastructură publică; 
- măsuri de promovare; 

 

 

III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

 

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute  

4. S-a făcut un calcul fundamentat al costului 
investiției? Vă rugăm să precizați care sunt 
principalele elemente de cost pe care le-
ați avut în vedere. 

 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

 

6. Au fost identificate și estimate costurile și  
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beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

 

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

 

 
 

IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 
 
Valoarea estimată totală a proiectului:    ...................... RON, din care: 

- resurse financiare proprii:     ...................... RON; 
- resurse financiare solicitate din finanțări publice:  ...................... RON. 

Vă rugăm să atașați devizul general. 
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FIȘĂ DE PROIECT 
STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA TURISMULUI LA NIVEL REGIONAL 

 

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT 
 

1. Titlul proiectului (Denumirea generică a 
proiectului) 

Dezvoltarea integrată a zonei montane 
Voineasa – Mălaia – Obârșia Lotrului – 
Vidra – Transalpina – Petrimanu, județul 
Vâlcea 

2. Localizarea  proiectului 
(localitate/localități şi judeţ/e) 

Comunele Voineasa și Mălaia, județul 
Vâlcea 

3. Beneficiarul  proiectului/Parteneri dacă 
este cazul 

Consiliul Județean Vâlcea și consiliile 
locale ale comunelor Voineasa și Mălaia 

4. Sediul social al Beneficiarului/Partenerilor 
dacă este cazul 

Sediul Consiliului Județean Vâlcea: Str. 
General Praporgescu nr. 1, cod poștal 
240595, județul Vâlcea 

5. Coordonatele de contact ale 
beneficiarului proiectului (persoana de 
contact: nume, telefon, fax şi email) 

Carmen Alexandrescu – Direcția 
Programe și Relații Externe – Consiliul 
Județean Vâlcea 
Telefon: 0250 730 720 
Fax: 0250 739 772 
Email: c.m.alexandrescu@gmail 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. Obiectivele proiectului Dezvoltarea și crearea de infrastructuri 
de agrement în judeţul Vâlcea, în scopul 
practicării agrementului și sportului, 
astfel încât resursele turistice să fie 
exploatate în toate anotimpurile 

2. Scurta descriere a activitatilor proiectului) - Asigurarea cu utilități (alimentare cu 
energie electrică, alimentare cu apă, 
canalizare; 
- Reabilitare frumurilor de acces, 
construirea de poduri de acces rutier și 
pietonal, amenajări de poteci turistice, 
realizarea altor căi de acces; 
- Amenajarea de puncte de relaxare și 
vizitare turistică (puncte de bellvedere, 
observație, monitorizare, fotografiere, 
foișoare); 
- Amenajare parcări și campinguri; 
-  Construirea de puncte salvamont, 
refugii montane, puncte de prim-ajutor; 
- Extinderea domeniului skiabil, a 
facilităților telegondolă și teleski, 
realizarea unui patinoar și a facilităților 
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necesare practicării altor sporturi 
specifice precum schi fond, bob, tir pe 
skiuri etc; 
- Crearea facilităților sportive și de 
agrement necesare petrecerii timpului 
liber, activităților sportive, 
antrenamentelor și competițiilor 
sportive în anotimpul cald (pontoane, 
amenajări de maluri); 
- Crearea de mini-baze sportice în aer 
liber, 2 săli de sport polivalente, stadion 
de fotbal; 
- Realizarea unui portal turistic; 
- Promovarea investițiilor; 
- Dezvoltarea resurselor umane din 
zona turistică montană; 

3. Calendar orientativ (durata proiectului si 
perioada de implementare) 

Durata proiectului: 36 de luni 
Perioada de implementare: 2014 - 2017 

4. Grupurile tinta, beneficiarii intermediari și 
finali  

Turiștii, comunitățile locale, populația 
județului Vâlcea și a Regiunii Sud-Vest 
Oltenia 

5. Rezultate estimate: 
- realizări pe termen scurt; 
- rezultate pe termen mediu și lung. 

Crearea a peste 300 de locuri de muncă 
în faza de implementare; 
Atragerea din surse private a minimum 
30 milioane de euro pentru investiții noi 
în zonă; 
Crearea a peste 500 de locuri noi de 
muncă. 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă proiectul se 
integrează cu alte investiţii din zonă şi, 
dacă da, care ar fi acestea  

Dezvoltarea infrastructurii de agrement 
în stațiunea turistică Voineasa - județul 
Vâlcea – investiție finanțată prin HG 
120/2010; 
Dezvoltarea infrastructurii de agrement 
în stațiunea turistică Voineasa - județul 
Vâlcea - Adventure Park – proiect în curs 
de elaborare, care va fi depus spre a fi 
finanțat prin POR DMI 5.2  

7. Principalele categorii de acțiuni vizate, 
care vor genera ponderea principală a 
cheltuielilor din proiect: 

- infrastructură publică; 
- scheme de ajutor financiar pentru 

întreprinderi; 
- măsuri de formare profesională; 
- acțiuni de parteneriat/ 

networking/ rețele; 
- măsuri de promovare; 
- altele (specificați). 

- Infrastructură publică (apă, 
canalizare, drumuri, energie electrică); 
- Formare profesională în domeniul 
turismului și domenii conexe; 
- Acțiuni de parteneriat/ networking/ 
rețele; 
- Măsuri de promovare. 
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III. FEZABILITATEA, RENTABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 
 
 

1. Existența unor studii preliminare: 
- studiu de pre-fezabilitate; 
- studiu de fezabilitate; 
- proiect tehnic și detalii de 

execuție; 
- studii de piață; 
- studii de marketing; 
- sondaje; 
- altele (specificați). 

Strategii de dezvoltare locală ale 
comunelor Voineasa și Malaia 
Strategia de Dezvoltare Economică şi 
Socială a judeţului Vâlcea 2007-2013 
Strategia de dezvoltare a turismului în 
judeţul Vâlcea pentru perioada 2007-
2013 
 

2.  Dreptul de proprietate asupra terenurilor 
sau clădirilor (dacă este cazul) 

Domeniul public  

3. Avize, acorduri, autorizații deja obținute Nu este cazul 

4. S-a făcut un calcul fundamentat al 
costului investiției? Vă rugăm să precizați 
care sunt principalele elemente de cost 
pe care le-ați avut în vedere. 

Nu 

5. S-a făcut o estimare bine fundamentată a 
costurilor și veniturilor din operare? Dacă 
da, vă rugăm să precizați care sunt 
acestea. 

Nu 

6. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile financiare? Dacă da, vă rugăm 
să precizați care sunt acestea. 

Prin analiza cost beneficiu se vor analiza 
costurile și beneficiile financiare ale 
proiectului. 

7. Au fost identificate și estimate costurile și 
beneficiile economice și sociale? Dacă da, 
vă rugăm să precizați care sunt acestea. 

Prin analiza cost beneficiu se vor analiza 
costurile și beneficiile economice și 
sociale ale proiectului care, la modul 
general, privesc exploatarea durabilă a 
bogățiilor naturale și dezvoltarea 
economiilor locale  

8. Au fost identificate principalele categorii 
de riscuri. Care sunt acestea? 

Modificări ale legislației 
Asigurarea fluxului de numerar pe 
perioada derulării investiției 

9. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de derulare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Da 
Bugetele locle și credite bancare 

10. Beneficiarul și/sau partenerii au 
capacitatea de a asigura cash flow-ul pe 
perioada de operare a investiției? Care 
sunt principalele surse identificate? 

Da 
Bugetele locale și veniturile din 
exploatarea investiției 

 
IV. COSTUL PROIECTULUI ŞI PLANUL FINANCIAR 

 
Valoarea estimată totală a proiectului:    250.000.000 RON, din care: 

- resurse financiare proprii:         5.000.000 RON; 
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- resurse financiare solicitate din finanțări publice:    245.000.000 RON. 
 
Vă rugăm să atașați devizul general. – Nu este cazul 

 

 

 

4.2 Criteriile de prioritizare a proiectelor. Justificare 

În vederea prioritizării proiectelor enumerate anterior, a fost elaborată o fișă de criterii de prioritizare. 

Metodologia astfel definită a fost materializată sub forma unei grile de evaluare, prezentată în 

continuare: 

Fig. 178 – Model fișă de evaluare a proiectelor incluse în portofoliu 

Metodologie pentru prioritizarea proiectelor din portofoliu 
 
Fiecare proiect va primi un scor cuprins între 0 și 100 de puncte pe baza următoarelor 
criterii: 
 

A. Corelarea cu prioritățile formulate în 
strategia de dezvoltare a turismului la 
nivelul regiunii SV Oltenia 

40 puncte 

B. Corelarea cu țintele formulate în 
strategia Europa 2020  

20 puncte 

C. Fezabilitatea, maturitatea și 
sustenabilitatea proiectului  

40 puncte 

  
A. Pentru primul criteriu, “Corelarea cu prioritățile formulate în strategia de dezvoltare a 
turismului la nivelul regiunii SV Oltenia”, scorul va fi acordat după următorul algoritm: 
 

 Grad 
mare de 
corelare 

Grad 
mediu de 
corelare 

Grad mic 
de 
corelare 

Nu este 
corelat 

Proiect corelat cu una dintre 
prioritățile/acțiunile strategiei care au 
fost calificate ca având importanță 
strategică majoră  

40 30 20 Proiectul 
nu este 
admis 

Proiect corelat cu una dintre 
prioritățile/acțiunile strategiei care au 
fost calificate ca având importanță 
strategică normală 

20 10 0 Proiectul 
nu este 
admis 

 
B. Pentru al doilea criteriu, “Corelarea cu țintele formulate în strategia Europa 2020”, 
scorul va fi acordat după următorul algoritm: 
 

 Da Nu 
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Proiect cu impact pozitiv în privința reducerii emisiilor de 
CO2  

5 0 

Proiect cu impact pozitiv în privința reducerii sărăciei și a 
excluziunii sociale 

5 0 

Proiect cu impact pozitiv în privința utilizării resurselor 
regenerabile de energie și a reducerii consumului de 
resurse 

5 0 

Proiect cu impact pozitiv în privința creșterii ratei de 
ocupare a forței de muncă 

5 0 

 
C. Pentru al treilea criteriu, “Fezabilitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului”, 
scorul va fi acordat după următorul algoritm: 
 

  Într-o 
mare 
măsură 

Aproximativ Într-o 
micămăsură 

Claritatea 
asumării 
proiectului de 
către factorii 
interesați 

- Identificarea clară a distribuției 
responsabilităților între diferite 
entități adecvate pentru 
realizarea proiectului; 
- Existența unei intenții clare din 
partea fiecărei entități; 
- Existența unui acord de 
parteneriat preliminar; 
-  Existența dreptului de 
proprietate asupra activelor 
(acolo unde este cazul). 

8 4 0 

Fezabilitatea și 
maturitatea din 
punct de 
vedere tehnic 

- Demonstrată printr-un 
memoriu tehnic (faza SF); 
- Demonstrată printr-un proiect 
tehnic și detalii de execuție; 
- Avize, acorduri și autorizații 
obținute. 

8 4 0 

Fezabilitatea și 
maturitatea din 
punct de 
vedere 
economic și 
financiar 

- Rezultă cu claritate din analiza 
cost-beneficiu elaborată; 
- Rezultă din planuri de afaceri, 
studii de marketing, analize de 
rentabilitate; 
- Rezultă din proiecții de cash 
flow; 
- Demonstrarea resurselor 
proprii pentru avansarea 
cheltuielilor și pentru 
cofinanțare. 
 

8 4 0 

Calitatea ideii 
de proiect 

- Obiective clar definite; 
- Activități clar definite cu 
alocare clară de responsabilități; 

8 4 0 
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- Rezultate așteptate clare și un 
impact așteptat ridicat. 

Sustenabilitatea 
proiectului 

- Analize cuprinzătoare de risc 
efectuate; 
- Analize de senzitivitate 
efectuate; 
- Demonstrarea asumări 
responsabilităților din punct de 
vedere instituțional, tehnic și 
financiar pe perioada de operare 
a investiției/ideii de proiect.  

8 4 0 

 
 

 

Așa cum se poate observa și din conținutul grilei de evaluare, fiecare proiect va fi raportat la 3 elemente 

considerate esențiale pentru stabilirea relevanței acestuia față de dezvoltarea turistică viitoare a 

regiunii. Astfel proiectele vor fi evaluate în funcție de: 

A. Corelarea cu prioritățile formulate în strategia de dezvoltare a turismului la nivelul regiunii SV 

Oltenia 

Prioritățile privind principalele măsuri ce trebuie întreprinse pentru o valorificare corespunzătoare 

a potențialului turistic regional definite la nivelul prezentei strategii reflectă o viziune generală și 

integrată a acțiunilor ce vor determina dzevoltarea unui turism durabil, sustenabil și care să pună în 

valoare patrimoniul regiunii Sud-Vest Oltenia. 

Prioritățile formulate în cadrul prezentei strategii sunt: 

 P1. Îmbunătățirea gradului de valorificare integrată a potențialului turistic la nivel regional 

 P2. Valorificarea patrimoniului cultural al regiunii 

 P3. Valorificarea potențialului turistic în mediul rural 

 P4. Dezvoltarea potențialului turistic balnear, medical, de relaxare și spa 

 P5. Dezvoltarea potențialului pentru turism activ și orientat spre natură 

 P6. Dezvoltarea potențialului turistic al zonelor urbane  

B. Corelarea cu țintele formulate în strategia Europa 2020  

Este esențială formularea unor idei de proiecte care să răspundă la țintele exprimate în cadrul  

Strategiei Europa 2020, întrucât aceasta din urmă reprezintă documentul fundamental ce va reglementa 

cadrul de finanțare din fonduri europene în viitoarea perioadă de programare 2014-2020, nu numai la 

nivelul României ci la nivelul întregii Uniuni Europene. 

Strategia Europa 2020 propune 5 obiective care au fost considerate în formularea grilei de evaluare : 

a. Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă 

b. Alocarea unui buget mai ridicat pentru cercetare și dezvoltare 

c. Utilizarea durabilă a energiei 

d. Imbunătățirea nivelului de educație 

e. Lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale 

C. Fezabilitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului 
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Conisderând experiența acumulată în perioada curentă de programare, ideile de proiecte ce vor fi 

aplicate în viitoarea perioadă de programare trebuie să ofere o imagine complexă și documentată cu 

privire la costurile implicate, sursele de finanțare potențiale, sustenabilitatea proiectului etc. Acest 

aspect demonstrează abilitatea potențialilor beneficiari de a propune și materializa o idee de proiect 

care să reflecte nevoile reale de dezvoltare ale regiunii, precum și capacitatea acestora de a-i asigura 

susținerea financiară și instituțională atât pe parcursul implementării, cât și ulterior, în etapa de 

operare. 

Dacă acest aspect va fi conștientizat de către toți actorii relevanți pentru dezvoltarea turismului la nivel 

regional, proiectele implementate în viitoarea perioadă de programare vor reprezenta un salt uriaș 

pentru valorificarea potențialului turistic existent la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. 
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4.3 Lista proiectelor prioritizate 

În urma aplicării metodologiei de prioritizare asupra tuturor fișelor de proiect colectate, cu excepția 

celor din cadrul priorității 1. pentru fiecare proiect a fost acordat un punctaj obținându-se astfel un 

clasament al acestora ce reflectă relevanța față de: 

A. Prioritățile formulate în strategia de dezvoltare a turismului la nivelul regiunii SV Oltenia 

B. Țintele formulate în strategia Europa 2020  

C. Fezabilitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului 

Au fost supuse metodologiei de prioritizare doar proiectele care se află intr-un anumit grad de coerență 

cu priorităile și măsurile formulate la nivelul prezentei strategii. Lista proiectelor prioritizate este 

prezentată în continuare: 

Tabel nr. 123 – Lista proiectelor prioritizate incluse în portofoliul de proiecte pentru dezvoltarea 

turismului la nivel regional 

Nr. crt Titlu proiect Judet  Punctaj 

1 
Dezvoltarea integrată a zonei montane Voineasa – Mălaia – 
Obârșia Lotrului – Vidra – Transalpina – Petrimanu, județul 

Vâlcea 
Valcea 73 

2 Dezvoltarea turismului balnear la Schela Cladovei Mehedinti 72 

3 
Reabilitarea și reamenajarea centrului urban vechi și 
valorizarea potențialului Dunării în municipiul Drobeta 
Turni Severin 

Mehedinti 68 

4 

Amenajare drum comunal care sa faciliteze legatura dintre 
Comuna Pielesti, Sat Campeni si Comuna Baldovinesti 

Judetul Olt 
Dolj, Olt 64 

5 
Parc de distractii si recreere in zona Lacului Fantanele-Sat 

Ciutura, Comuna Virvoru de Jos 
Dolj 58 

6 

Dezvoltarea infrastructurii turistice Insula Simian si Drobeta 
Turnu Severin 

Mehedinti 58 

7 
Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu-

Centrul Eparhial Social-Cultural  
Olt 56 

8 

Dezvoltarea potenţialului turistic al Masivului Cozia şi al 
staţiunii balneoclimaterice Călimăneşti   

Valcea 56 

9 
Integrarea reperelor turistice drobetane in circuitul turistic 

european 
Mehedinti 54 

10 

Promovare turistica si dezvoltarea resurselor umane în 
zona Voineasa – Mălaia  Vidra - Obarsia Lotrului – 

Transalpina – Petrimanu – Ranca 
Valcea 53 

11 Modernizare drumuri de exploatare in comuna Baia de Fier Gorj 52 

12 Călimăneşti Căciulata – staţiune  pentru  4 anotimpuri Valcea 52 

13 Summer sports & adventure on great Transalpina area Valcea 52 

14 Aqualand Calafat Dolj 51 
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15 Reabilitare cladiri din Centrul Istoric al municipiului Craiova Dolj 48 

16 Amenajarea Falezei Dunarii  Mehedinti 48 

17 
Promovarea prin marketing turistic a valorilor culturale si 

naturale ale brandului mehedintean si dezvoltarea 
turismului local, regional si national.  

Mehedinti 48 

18 

Proiect de sprijin complex pentru dezvoltarea turistica 
integrata a arealului Transalpina 

Valcea 48 

19 Iarna Olimpica pe Transalpina – 2022 Valcea 48 

20 Dezvoltarea turismului în staţiunea Ocnele Mari Valcea 46 

21 
Evaluarea potentialului de de dezvoltare eco-turistica 

durabila si elaborarea unui model prospectiv eco-turistic: 
Clisura Dunarii 

Mehedinti 44 

22 

Circuit turistic - Zona Romula Malva , Judetul Olt ( Drumul 
Roman cu zona castrelor de la cetatea Sucidava pana la 

Cetatea/Orasul Roman Romula Malva –  comuna 
Dobrosloveni)  

Olt 44 

23 
Sat de vacanta, inclusiv parcare amenajata pentru rulote- 

cartierul Ostroveni, Ramnicu Valcea 
Valcea 42 

24 Amenajare Lac Craiovita din municipiul Craiova Dolj 40 

25 

Suplimentare surse de apa in comuna Baia de Fier prin 
executarea de puturi forate de adancime in punctele: Baia 

de Fier – Hududoaie, Valea Viilor, Magura; Cernadia – 
Curaturi, Talposi, Dumbrava 

Gorj 36 

26 

Punct Turistic – Salina Ocnele Mari –unica  bază de 
tratament de odihnă şi tratament  din regiunea Sud-Vest 

Oltemia    
Valcea 36 

27 Complex de agrement acvatic Aqua Parc si Bazin Olimpic Valcea 32 

28 Centrul de informare turistica -Municipiul Slatina Olt 30 

29 
Executare canalizare si statie de epurare in comuna Baia de 

Fier 
Gorj 28 

30 Infiintare Centrul Turistic al municipiului Craiova Dolj 27 

31 Amenajare cladire sediu Primaria Municipiului Craiova Dolj 26 
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Secțiunea 5 – Consultarea actorilor din teritoriu – prezentarea 

evenimentelor și a rezultatelor 
 

 

Pentru a asigura veridicitatea datelor și informațiilor integrate în prezentul studiu, 

precum și pentru a elabora o strategie de dezvoltare integrată la nivel regional, a fost acordată 

o deosebită atenție consultării actorilor din teritoriu cu privire la cuprinsul diferitelor stadii de 

elaborare ale materialului, fiind astfel obținute opinii avizate asupra structurii și conținutului 

studiului, de la entități aflate în poziții cheie pentru domeniul turismului. 

Asigurarea premiselor necesare pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare a 

turismului la nivel regional care să valorifice pachetul turistic al Olteniei într-un mod integrat și 

nu individual pe județe/areale de interes, a presupus organizarea unor întâlniri ce au avut ca 

invitați actori cheie din domeniul turismului din toate județele regiunii Sud-Vest Oltenia, 

denumite generic ”Grupuri de lucru”. 

În vederea asigurării impactului scontat privind implicarea actorilor din teritoriu, au fost 

organizate trei astfel de Grupuri de lucru. Discuțiile purtate la nivelul Grupurilor de lucru au 

avut un caracter progresiv, având ca finalitate completarea portofoliului regional de proiecte în 

concordanță cu nevoile reale de dezvoltare ale regiunii. 

 

Astfel, la nivelul primului Grup de lucru a fost descrisă structura Studiului privind 

dezvoltarea turismului la nivel regional, respectiv secțiunile acestuia și sursele de date ce vor fi 

utilizate pentru elaborarea acestora. 

De asemenea a fost prezentată o primă sinteză a Secțiunii 1 – Introducere. Cadrul 

general și potențial de dezvoltare a turismului la nivel regional și a Secțiunii 2 – Importanța 

socio-economică a turismului. Analiza principalilor indicatori de dezvoltare a turismului la nivel 

regional. Au fost prezentați indicatorii calculați până la momentul respectiv, astfel încât 

participanții să își poată crea o opinie generală asupra stadiului de dezvoltare a turismului la 

nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. 

A fost accentuată importanța organizării grupurilor de lucru prin prisma obiectivului 

esențial al elaborării studiului antemenționat și anume completarea unui portfoliu regional în 

domeniul turismului cu proiecte strategice, elaborate în baza priorităților și măsurilor de 

dezvoltare identificate. Pe termen lung, obiectivul general este ca până la sfârșitul anului 2013, 

proiectele incluse în portofoliu să se afle într-un stadiu de pregătire relativ avansat, astfel încât, 

în momentul lansării apelurilor pentru proiecte, începând cu anul 2014, proiectele integrate în 

portofoliu să fie pregătite pentru depunere. 

În vederea elaborării Analizei SWOT, având ca fundamentare analiza efectuată până la 

respectivul moment la nivelul Studiului privind dezvoltarea turismului la nivel regional, au fost 

definite 22 de elemente ce influențează dezvoltarea turistică a regiunii. Pentru a stabili concret 

categoria în care aceste elemente se încadrează (elemente ce contribuie în mod pozitiv, 

elemente ce contribuie în mod negativ, elemente ce contribuie în ambele sensuri), modul în 

care acestea influențează dezvoltarea turistică a regiunii precum și tipurile de turism asupra 

cărora acționează, participanții de la grupul de lucru au fost rugați să decidă asupra acestor 
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aspecte, completând fişa atribuită fiecărui element cu opinia proprie asupra aspectelor 

amintite anterior. 

 

În cadrul celui de-al doilea Grup de lucru, au fost prezentate cele mai recente 

demersuri pentru stabilirea cadrului normativ al perioadei de programare 2014-2020.pe baza 

informațiilor disponibile la nivel european și național. 

A fost prezentat stadiul actualizat al elaborării Studiului privind dezvoltarea turismului la 

nivel regional, respectiv etapele parcurse în vederea elaborării sale: analiza de birou, aplicarea 

chestionarelor, analiza rezultatelor exerciţiului de la primul grup de lucru ce au permis 

ierarhizarea formelor de turism aplicate în regiune, etc. 

Având ca fundamentare rezultatele exercițiului de la primul grup de lucru, precum și 

analiza efectuată în cadrul studiului, au fost identificate patru scenarii de dezvoltare a 

turismului la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. Fiecare scenariu a fost caracterizat prin gruparea 

anumitor forme de turism, identificarea profilului turistului vizat, un exemplu de bună practică 

internațională al unei regiuni cu potențial turistic similar cu cel al regiunii Sud-Vest Oltenia și 

propuneri de acțiuni pentru punerea în practică a scenariului descris. 

Au fost prezentate fiecare din cele patru scenarii identificate: 

 a. Descoperă valorile Olteniei – scenariu care acoperă următoarele componente: 

turism cultural, istoric, monahal, wellness, balnear, croazieră, eno-gastronomic; 

 b. Fii activ în Oltenia – scenariu care include: agro- și ecoturism, turism sportiv și 

de aventură, de tip ”city break”, monahal, eno-gastronomic; 

 c. Ia o pauză în Oltenia – vizând turismul de congrese, afaceri, conferințe, 

științific, de tip ”city break”, eno-gastronomic; 

 d. Oltenia ”la pachet” – o singură identitate valorificată într-un mod integrat, ce 

îmbină toate formele de turism enumerate în celelalte opțiuni și care oferă paleta completă din 

care turistul își poate construi un sejur. 

Dacă pentru primele trei scenarii, la nivel european există o competitivitate și o 

concurență evidente, cel de-al patrulea scenariu, îmbinând elemente diverse, exploatează 

întregul potențial turistic al regiunii, punând în valoare unicitatea acesteia. 

A fost pus în discuție și potențialul României de a valorifica turismul medical considerat 

a fi o nișă de dezvoltare turistică extrem de profitabilă.  

Un proiect important ce va facilita dezvoltarea turistică a regiunii este reprezentat de 

crearea unui portal regional on-line de informare și promovare turistică, actualizat în mod 

constant cu informații din partea tuturor actorilor relevanți pentru desfășurarea activității 

turistice a regiunii. 

Pentru dezvoltarea regională a turismului este necesară existența și întreținerea unui 

cadru de dialog constructiv între actorii cheie regionali relevanți pentru acest domeniu 

(administrațiile publice, asociațiile de turism, etc.), aspect facilitat de existența mijloacelor 

moderne de comunicare. 

Un factor cheie ce va facilita dezvoltarea turistică a regiunii este reprezentat de 

includerea aeroportului din Craiova, începând cu anul 2013, în circuitul unor companii aeriene 

low-cost cu zboruri către și dinspre Europa. 
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În cadrul celui de-al treilea grup de lucru au fost prezentate succinct etapele de 

activitate ce vor conduce în final la concretizarea unui portofoliu de proiecte viabile, care să 

răspundă nevoilor regiunii referitoare la dezvoltarea turistică a acesteia și implicit la finalizarea 

Studiului privind dezvoltarea turismului la nivel regional. În urma discuțiilor purtate în cadrul 

celui de-al treilea Grup de lucru a fost elaborată lista de priorități și acțiuni pentru dezvoltarea 

turistică a regiunii în viitoarea perioadă de programare 2014 – 2020, fiind astfel posibilă 

distribuirea și ulterior colectarea fișelor de proiect. 

Ca și etapă integrată în procesul menționat anterior, a fost prezentată Analiza SWOT a 

regiunii Sud-Vest Oltenia pentru domeniul turismului, fiind discutate rezumativ toate datele 

înscrise la nivelul punctelor tari, punctelor slabe, amenințărilor, oportunităților, ca urmare a 

rundelor succesive de consultări derulate la nivelul grupurilor de lucru. 

Au fost prezentate prioritățile și măsurile propuse pentru dezvoltarea turismului la 

nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru viitoare perioadă de programare 2014-2020. 

Formularea acestora asigură adresabilitatea atât pentru mediul public, cât și pentru mediul 

privat. A fost lansată ideea privind proiectele de creare de circuite și promovare la nivel 

regional, acestea urmând a fi aplicate de mai multe entități reprezentative la nivel județean, în 

mod integrat și nu de o singură entitate. 

Au fost identificate șase priorități de dezvoltare la nivel regional. Prima se adresează 

proiectelor integrate la nivelul regiunii, următoarele fiind direcționate către proiecte ce pot fi 

aplicate de către structuri singulare. Pentru măsurile identificate la nivelul primei priorități a 

fost prezentat câte un exemplu de bună practică din alte regiuni ale UE cu caracteristici 

generale similare cu cele ale regiunii Sud-Vest Oltenia. 

Astfel, câteva dintre exemplele de bună practică prezentate menționăm: 

- Portalul on-line de prezentare al Maltei; 

- Circuitele tematice organizate în Polonia; 

- Cardul tematic Torino+Piemonte; 

- Calendarul de evenimente al regiunii Toscana; 

- Rețeaua de informare turistică a comunității Valenciana; 

- Comunitatea de inovare turistică INVATTUR, ca structură participativă în 

domeniu. 

Dacă prima prioritate identificată se referă la proiecte integrate, următoarele priorități 

sunt adresabile unor structuri clare. Au fost prezentate măsurile de acțiune propuse pentru 

fiecare prioritate, acestea fiind discutate și actualizate în funcție de completările participanților 

la grupul de lucru. 

La finalul grupului de lucru a fost prezentată Fișa de proiect ce a fost transmisă ulterior 

participanților, astfel încât ideile de proiect să fie colectate și integrate în Portofoliul de 

proiecte din cadrul Studiului privind dezvoltarea turismului la nivel regional. 

Fiecare Grup de lucru desfășurat a reprezentat o contribuție majoră din partea actorilor 

cheie în domeniul turismului şi a condus la validarea informațiilor cuprinse în studiu, asigurând 

relevanța finalității Studiului privind dezvoltarea turismului la nivel regional. 
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5.1 Studiu de caz 

 

Titlu proiect 
Reabilitarea Complexului Muzeul Regiunii Porţile de 

Fier şi valorificarea lui ca produs turistic 

Locaţie de implementare 
Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinţi 

Beneficiar 
Consiliul Județean Mehedinți în parteneriat cu 

Primăria Drobeta Turnu Severin 

Sursa finanțării nerambursabile 

AXA 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea 

turismului 

DMI 5.1: Restaurarea şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, precum şi 

crearea/modernizarea infrastructurilor conexe 

Perioada de implementare a 

proiectului 

23 noiembrie 2009 - 23 august 2012, însă deoarece 

pe parcursul derulării lucrărilor în locația de 

desfășurare a lucrărilor de construcție a fost 

descoperit un vestigiu arheologic extrem de 

important (un amfiteatru roman), termenul a fost 

amânat 

Bugetul proiectului 
51739132,7 

Obiectivul general al proiectului 

Obiectivul acestuia este valorificarea complexului 

muzeistic, clădire de patrimoniu cultural-istoric şi 

de interes turistic din municipiul Drobeta-Turnu-

Severin, în vederea creării unui produs turistic la 

standarde europene, care să constituie o atracţie 

inedită în construirea de itinerarii turistice integrate 

în circuitul ecoturistic şi cultural intern şi 

internaţional al coridorului pan-European. 

Obiective specifice ale proiectului 

- Reabilitarea substructurii clădirii Muzeului 
Regiunii Porţile de Fier (suprafaţă totală de 
construcţie de 6900 m2) şi a clădirii Secţiei 
de Artă (suprafaţă totală de construcţie de 
1478 m2) şi transformarea suprastructurii 
într-un pavilion multi-funcţional (1900 m2 de 
suprafaţă totală de construcţie) pentru 
expoziţii şi conferinţe, sistem de sunet şi 
sistem video incluse  

- Construcţia unui centru de informare şi 
documentare de 245 m2, lângă fortăreaţa 
medievală  

- Consolidarea/ restaurarea ruinelor romane 
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(Castrum, Podul, Thermaes); 
- Restaurarea turnurilor medievale şi a 

celorlalte clădiri; 
- Construcţia unui nou Teatru Roman cu 730 

locuri, pe o suprafaţă de 1235m2; 
- Consolidarea şi restaurarea bisericii gotice; 
- Construcţia unui pavilion anex de 360 m2 şi 

demolarea celor trei anexe existente; 
- Construcţia unui turn de 13 m cu ascensor, a 

unui pod de 15 m lungime şi a unei 
platforme belvedere de 144 m2; 

- Construcţia unui drum pentru vizitatori în 
zona muzeului şi a ruinelor, cu o potecă, 
zone de odihnă, sistem de iluminare, bănci 
şi panouri de informare; 

- Reabilitarea accesului la muzeu, inclusiv 
aleile, faleza - 1430 m2, drumul - 500 m2, 
fântâna şi spaţiul verde; 

- Construcţia şi reabilitarea utilităţilor 
(electricitate, apă, canalizare, încălzire). 

Rezultatele tehnice previzionate 

- Realizarea microclimatului pentru fiecare tip 
de exponat; 

- Realizarea punctelor de informare din 
incintă şi interiorul clădirii muzeului; 

- Reabilitarea structurii muzeului prin 
refacerea fundaţiilor şi diafragmelor; 

- Reabilitarea faţadelor şi arhitectura 
acestora; 

- Reabilitarea monumentelor istorice din 
incinta muzeului; 

- Crearea site-lui web; 
- Reabilitarea infrastructurii şi racordarea la 

reţeaua de termoficare a oraşului. 

Impactul previzionat al proiectului 

referitor la dezvoltarea turistică a 

regiunii 

- Atragerea a circa 60.000 turişti, în mare 

parte turişti români, din zonele de câmpie 

ale ţării; 

- Atragerea turiştilor europeni care, de regulă, 

pe perioada de  primăvară-toamna (mai-

septembrie), vin în zonă pntru a practica 

cicloturismul şi mototurismul, precum și cei 

cu familii de 3-5 persoane; 

- Atragerea de turişti care tranzitează zona 

într-o perioadă de 2-3 zile şi care se cazează 

la pensiunile locale. 

Alte aspecte relevante 

Descoperirea pe locul construcției a ruinelor unui 

amfiteatru roman, construit odată cu Castrul 

Roman Drobeta, în urmă cu peste 1900 de ani. 
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5.2 Exemple de bună practică 

I. Brand-ul turistic regional „Carinthia – The Joy of Living” 

 

Țara/regiune de origine 
Carinthia, Austria 

Similitudini între țara/regiunea de 

origine pentru exemplul de bună 

practică și regiunea Sud-Vest Oltenia 

Carinthia este cea mai sudică regiune a Austriei și din 

acest motiv clima este ușor mai caldă decât în restul 

țării, de tip continental, asemănătoare celei din 

Oltenia. Datorită climei mai blânde, economia regiunii 

s-a bazat inițial pe activități agricole, urmând ca apoi 

să se dezvolte datorită promovării brandului Carinthia 

ca și destinație turistică. Relieful montan variat și 

poziționarea Alpilor Carnici ca și graniță naturală între 

Austria, Italia și Slovenia, au permis crearea unei 

bogate infrastructuri pentru activități sportive și de 

agrement accesibile turiștilor străini. Oltenia de 

asemenea are posibilitatea de a exploata Dunărea ca și 

atracție turistică, având avantajul că fluviul constituie 

granița cu Bulgaria și Serbia și poate reprezenta în 

primul rând o cale de acces a turiștilor străini în 

România şi oferind în același timp servicii de croazieră 

și diferite posibilități de practicare a sporturilor 

acvatice. Stațiunea montană Rânca oferă servicii de 

cazare și posibilități de practicare a sporturilor de 

iarnă, dispunând de pârtii de schi, snowboard, snow 

rafting, snowmobil , parapantă etc. 

Șoseaua Grossglockner, care leagă Carinthia de 

Salzburg, este asemănătoare Transalpinei din Oltenia; 

are o lungime de 48 km și ajunge la o altitudine de 

peste 2500m, oferind conducătorilor auto și 

bicicliștilor un traseu dificil, dar cu vederi panoramice 

impresionante. 

Carinthia, dată fiind poziționarea regiunii în sudul țării, 

oferă inclusiv produse și restaurante cu specific 

mediteranean, încercând sa diversifice oferta turistică. 

În același timp a promovat însă și specificul local, 

atrăgând turiști dornici să se bucure de culoarea locală 

a piețelor tradiționale din orașele medievale în pragul 

sărbătorilor de iarnă sau de muzica festivalurilor de 

vară de la Lacul Ossiachersee, de la Castelul 
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Finkenstein sau reprezentațiile de teatru de la Palatul 

Porcia.  

Din acest punct de vedere, Oltenia are avantajul 

Dunării, în zona căreia se pot organiza localuri cu 

specific pescăresc tradițional, accesibile turiștilor 

străini. În ceea ce privesc obiectivele turistice de 

interes istoric, în Oltenia se pot vizita numeroase 

mănăstiri printre care Horezu, Tismana sau Govora, 

dar şi alte puncte de interes precum Muzeul Porțile de 

Fier, Muzeul de arta Craiova, Palatul lui Dinu Mihail, 

Casa memorială Constantin Brâncuși, Castrul roman 

Arutela, Cetatea Sucidava, etc. 

Descrierea exemplului de bună 

practică 

Prin crearea brandului „Carinthia – The Joy of Living” 

este promovată regiunea Carinthia ca zonă montană 

de atracție turistică. Din punct de vedere grafic, brand-

ul utilizează o imagine simbol a regiunii reprezentate. 

Sloganul „The Joy of Living” urmărește să promoveze 

specificul serviciilor pentru care turiștii aleg această 

destinație - activitățile sportive și de agrement. Brand-

ul se bucură de o promovare complexă pe website-ul 

dedicat, care oferă informații de interes general și 

informații complementare de documentare turistică 

(calendar de evenimente, starea vremii în regiune, 

programul zborurilor de sosire și plecare, locuri de 

cazare disponibile, etc.)  

Impactul asupra dezvoltării 

turismului în țara/regiunea de 

origine 

Crearea și promovarea brandului alături de serviciile 

cu un standard ridicat al calității oferite turiștilor au 

transformat Carinthia dintr-o regiune cu o economie 

bazată pe agricultură într-o destinație turistică 

apreciată la nivel internațional. Brand-ul a reușit să 

atragă turiștii pasionați în special de aventură, 

drumeții și sporturi de iarnă, acomodați apoi cu 

ajutorul serviciilor de calitate și cu specific local. 

Modalitatea de adaptare a 

exemplului de bună practică la 

nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 

Pentru a deveni un brand, Regiunea Olteniei trebuie să 

își valorifice punctele de interes și să le facă atât 

cunoscute, dar și accesibile turiștilor străini. Două 

puncte majore de interes în jurul cărora s-ar putea 

dezvolta pensiuni, hoteluri și centre de agrement sunt, 

spre exemplu, Dunărea și stațiunea turistică Rânca. 

Sursa on-line pentru informații 

suplimentare 

http://www.carinthia.at/ 
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II. Brand-ul turistic regional „The Sunny Side of Germany - Baden – 
Wurttemberg” 

 

Țara/regiune de origine 
Germania, Baden-Wurttemberg 

Similitudini între țara/regiunea de 

origine pentru exemplul de bună 

practică și regiunea Sud-Vest Oltenia 

Brand-ul regiunii Baden-Wurtemberg are avantajul de 

a putea reprezenta o mare varietate de obiective de 

interes, incluse în circuitele turistice internaționale. 

Această varietate poate fi regăsită și în regiunea 

Olteniei, în special datorită reliefului variat, de la 

reţeaua hidrografică, la câmpie și munți. Ambele 

regiuni dispun de infrastructuri feroviare și rutiere 

internaționale, cât și de aeroporturi de circuit 

internațional, care să permită accesul turiștilor în 

funcție de preferințe. În plus, în România se poate 

ajunge și cu o cursă de croazieră pe Dunăre. 

Clima regiunii Baden-Wurtenberg, situată în Sud-

Vestul Germaniei, este de tranziție, de la moderat 

oceanică spre continentală. În zona Alpilor clima este 

montană, cu temperaturi mai scăzute și precipitații 

abundente.  

Un element comun care leagă cele două regiuni este 

fluviul Dunărea, care izvorăște din Munții Pădurea 

Neagră, din regiunea Baden-Wurttemberg și care trece 

prin Oltenia. Dunărea poate fi o cale ideală de acces în 

regiunea Olteniei pentru turiștii străini amatori de 

călătorii de croazieră. 

Lacul Constance din regiunea Baden-Wurttemberg  

este este una din zonele cu cea mai mare concentrație 

turistică pentru numeroasele oferte de petrecere a 

timpului liber pe care le oferă, pentru pitorescul 

peisajelor Alpilor și pentru monumentele istorice din 

zonă. Șoselele din jurul lacului, situat la picioarele 

Alpilor, sunt ideale pentru bicicliștii atrași de aventură 

și priveliște iar pe lac se organizează periodic 

concursuri de canoe, windsurfind sau scufundări.  

Două zone cu potențial din regiunea Olteniei sunt 

Lacul Vidra și stațiunea Vidra, respectiv Voineasa, unde 

turismul este în curs de revigorare odată cu 

implementarea celei mai lungi pârtii din țară, și Parcul 

Național Defileul Jiului, unde se organizează trasee și 
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competiții off-road. 

Tot pe Lacul Constance se află și muzeul 

Pfahlbaumuseum, de obiecte caracteristice Epocii 

Pietrei și Bronzului și locuințe lacustre ce pot fi vizitate.  

Crearea unui resort turistic lacustru, ca și inițiativă, a 

fost preluată și în regiunea Olteniei, unde se 

construiesc satele lacustre de la Berzeasca, pe Dunăre. 

Descrierea exemplului de bună 

practică 

Brand-ul „The Sunny Side of Germany – Baden – 

Wurttemberg” are o identitate vizuală colorată, alături 

de cei trei lei de pe stema regiunii, simbolizând unirea 

celor trei teritorii inițiale aflate sub ocupație: Baden, 

Wurttemberg-Baden și Wurttemberg-Hohenzollern. 

Brand-ul pune accentul pe atractivitatea regiunii 

pentru turismul cultural și istoric în primul rând, însă 

regiunea abordează o vastă ofertă turistică ce vizează 

turiști atât din țară, care caută un loc de relaxare și 

petrecere a timpului liber, cât și turiști străini, care 

pretind o varietate mai largă de nevoi și  sunt în 

general mai activi, căutând oferte care să le satisfacă 

nevoia de variație, dar și curiozitatea față de specificul 

local. Astfel, orașe medievale precum Heidelberg, care 

este și un important centru universitar, atrag turiști 

pasionați de viața culturală. Palatul Lichtenstein, 

Castelul Salem, Palatul Ludwigsburg, Castelul 

Hohenzollern atrag turiști pasionați de istorie și de 

pitoresc care pot vizita și diferite muzee organizate în 

incinta obiectivelor. Lacul Constance este cunoscut 

pentru turismul de agrement și sportiv iar Europa-Park 

este cel mai mare parc tematic din Germania, care se 

adresează turiștilor de toate vârstele, inclusiv copii. 

Băile termale de la Baden-Baden sunt un complex spa 

de lux cu o arhitectură deosebită, cu 23 de izvoare 

termale și băi amenajate în stilul termelor romane.  

Impactul asupra dezvoltării 

turismului în țara/regiunea de 

origine 

Brand-ul regiunii Baden-Wurttemberg atrage turiști 

prin potențialul său istoric, însă un turism durabil nu 

este posibil fără a oferi acestora o varietate mai mare 

de ocupații și atracții prin care să își petreacă sejururile 

într-un mod relaxant și incintant, într-un cadru natural 

plăcut. Din acest motiv, regiunea Baden-Wurttemberg 

atrage o gamă variată de turiști, de la aceia care caută 

atracții pentru toți membrii familiei și alternativele 

unui mediu sigur și cu servicii de calitate, dar şi 
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persoane care caută aventură și locuri sălbatice sau 

activități sportive de grup. Turiştii au posibilitatea de a 

alege și între ofertele de lux și cele mai accesibile.  

Modalitatea de adaptare a 

exemplului de bună practică la 

nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 

Brand-ul Olteniei ar trebui să beneficieze de o 

identitate vizuală care să reflecte și să promoveze 

potențialul turistic specific dat de prezența fluviului 

Dunărea, a râurilor Jiu și Olt, cât și de stațiunile 

montane. Pentru ca regiunea Oltenia să poată deveni 

un brand internațional, trebuie în primul rând pusă la 

punct infrastructura de transport, modernizate și 

întreținute șoselele și căile de acces spre punctele de 

interes turistic. Fluviul Dunărea poate deveni o cale 

importantă de acces pentru turiștii străini în regiunea 

Oltenia. Circuitele turistice din Oltenia ar putea fi puse 

în valoare pentru turiștii amatori de călătorii tip 

croazieră și care preferă turismul cultural și istoric. 

Urmând exemplul regiunii Baden-Wurttenberg, mai 

multe companii aeriene ar putea fi atrase pentru a 

planifica escale ale curselor internaționale pentru 

aeroportul din Craiova.  

Renovarea și reorganizarea băilor termale de la 

Herculane, Olănești, Călimănești-Căciulata astfel încât 

să funcționeze la standarde internaționale ar putea 

atrage turiști interesați de propietățile curative ale 

izvoarelor termale și nu în ultimul rând de zonele 

montane pitorești ale defileului râului Olt și de 

obiectivele de interes turistic din zonă, ca Mănăstirea 

Cozia, Mănăstirea Stănișoara sau Castrul Roman 

Arutela.  

Sursa on-line pentru informații 

suplimentare 

http://www.tourism-bw.com/ 
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III. Brand-ul turistic național „I Feel Slovenia” 

 

Țara/regiune de origine 
Slovenia 

Similitudini între țara/regiunea de 

origine pentru exemplul de bună 

practică și regiunea Sud-Vest Oltenia 

Teritoriul Sloveniei, ocupând puțin peste 20.000 de 

kilometri pătrați, este mai mic decât cel al regiunii 

Olteniei, însă aceeași diversitate a reliefului se 

regăsește în ambele zone. 

Slovenia numără peste 7000 de peșteri și caverne, 

grație celebrului relief al Podișului Karst. Dintre cele 

mai vizitate peșteri pot fi amintite peștera Postojnska 

Jama, una din cele mai mari peșteri din Europa, în 

vecinătatea căreia se află și castelul Predjama și Parcul 

Regional al Peșterilor Skocjan. 

Castelul Predjama, alături de pasajele și peștera 

subterane, sunt o importantă atracție turistică datorită 

legendelor ce au luat naștere în jurul său, dar și a 

coloniei de lilieci al cărei habitat este.  

În regiunea Oltenia regăsim Peștera Mueirilor, cu o 

lungime de aproximativ 7000 de metri, unde s-au găsit 

urme ale culturilor cu mult înaintea erei noastre; 

peștera de la Polovragi, de peste 9300 de metri 

împreună cu galeriile sale laterale, adapostește scrieri 

cuneiforme și urme ale civilizației dacice și legenda 

care o însoțește spune că aici s-ar fi retras zeul dac 

Zalmoxis. O altă peșteră cu un rol istoric și cultural 

interesante pentru turiștii pasionați este Peștera lui 

Grigorie Decapolitul de lângă Mănăstirea Bistrița, 

peșteră în care au fost construite două bisericuțe și 

care în trecut a fost locuită și folosită ca refugiu.  

Clima Sloveniei variază de la cea sub-mediteraneană la 

cea alpină, astfel că regiuni ca Maribor au condiții 

favorabile viticulturii. În Maribor se află cea mai veche 

plantație viticolă, de 400 ani. Turiștii pot vizita 

podgoriile din zonă, pot participa la evenimente și 

degustări de vinuri din producția locală. În zonă se află 

și un muzeu cu specific. 

În zona Olteniei, una din cele mai cunoscute podgorii 

este cea de la Segarcea care, fiind așezată în plan 

înclinat, cu expunere sudică, sud-estică și sud-vestică, 

este favorabilă  producției de struguri negri de o 



 

543 
 

calitate deosebită. Alte regiuni specializate în 

producția vinurilor albe, roze și roșii, seci și demiseci 

sau demidulci sunt podgoriile Severinului, podişul 

Getic, terasele Oltului, dealurile piemontane ale 

Argeşului și dealurile Buzăului. În zonă au fost 

descoperite vestigii ale vechilor podgorii dacice 

Drăgăşani şi Corcova.  

Descrierea exemplului de bună 

practică 

Slovenia și-a construit un brand național folosindu-se 

de simbolul culorii verzi care o reprezintă. Identitatea 

vizuală a brandului evocă bogăția naturală și 

biodiversitatea caracteristică, Slovenia numărând 

peste 24 de mii de specii de animale și având un 

teritoriu acoperit de păduri în proporție de 60%, din 

acest punct de vedere ocupând locul trei în Europa. 

Fiind vorba de o țară mică, brandul „I Feel Slovenia” 

punctează avantajele turistului de a avea într-un 

teritoriu restrâns posibilitatea practicării oricărei 

activități, de la plajele de pe Litoralul Mării Adriatice 

până la pârtiile Alpilor și peșterile carstice, la 

festivalurile gastronomice și carnavaluri de tot felul. 

Website-ul dedicat brandului încearcă să acopere orice 

subiect de interes pentru posibilii turiști, de la 

diversitatea naturală până la religie, politică, vreme, 

locuri de cazare și chiar siguranța pe stradă. În același 

timp site-ul își provoacă vizitatorii oferind sugestii 

pentru diferite atracții și curiozități locale sau 

informații statistice surprinzătoare. Pentru a înlesni 

accesul turiștilor la informații de interes, site-ul oferă o 

aplicație dedicată utilizatorilor care preferă 

flexibilitatea aplicaţiilor de pe telefoanele mobile 

atunci când au nevoie de informații de orientare. 

Obiective turistice importante, precum Parcul Regional 

al Peșterilor Skocjan, sunt deservite de mai multe căi 

de acces, pe care turiștii le pot alege în funcție de 

locația lor. Turiștii pot vizita parcul și peșterile pe tot 

parcursul anului, iar indicațiile ghidului turistic sunt 

oferite în limba engleză. Pe lângă tururile organizate 

exclusiv pentru turiști, există și tururi educaționale, 

adresate grupurilor școlare sau de studenți, dar și  

turiștilor interesați de explicații și informații mai 

amănunțite. Muzeul din Skocjan include expoziții 

etnografice, biologice, geologice și arheologice și oferă 
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turiștilor o variantă ilustrată a istoriei explorării 

peșterilor Skocjan.  

În zona podgoriilor de la Maribor, turiștii pot participa 
la evenimente și pot degusta vinuri, ciocolată și praline 
dintr-o variată producție locală. Vechea Casă a Viței de 
Vie este un centru turistic de informare care 
organizează tururi pentru expozițiile diferitelor tipuri 
de vinuri pe care le găzduiește și un muzeu al istoriei 
viticulturii din Stajerska. Locația poate fi de asemenea 
închiriată pentru evenimente. 
Capitala Sloveniei Liubliana este gazda a peste 10.000 
de evenimente culturale anual, muzică, teatru sau 
expoziții de artă. Fiind poziționată relativ în centrul 
Sloveniei, Liubliana este punctul de plecare al turiștilor 
spre oricare altă destinație din țară și are, în acest 
scop, o infrastructură bine dezvoltată pentru 
transportul public, atât în interiorul orașului, cât și 
spre celelalte regiuni. 
Promovarea brandului  „I Feel Slovenia” a presupus și 
realizarea unui film scurt dedicat capitalei - „Letters 
from Liubliana” care articulează ideea brandului în 
sine, aceea a unei destinații multiculturale, dar cu un 
specific local pus în valoare.  

Impactul asupra dezvoltării 

turismului în țara/regiunea de 

origine 

Turismul în Slovenia pare, datorită promovării 

brandului național, în primul rând accesibil și ușor de 

abordat în ceea ce privește oferta turistică, având în 

vedere diversitatea geografică pe un teritoriu restrâns. 

Turiștii care vizitează Slovenia sunt atrași de natură și 

diversitate și le place să exploreze zonele împădurite, 

traseele montane și peșterile, activitate înlesnită şi de 

aplicațiile puse la dispoziție pentru telefoanele mobile 

sau calculatoare. Slovenia este văzută ca o destinație 

turistică la îndemână și care nu își limitează vizitatorii 

dornici de noi experiențe. Un impact deosebit îl are 

însă portalul web al brandului care, fiind foarte bine 

pus la punct în ceea ce privesc informațiile asupra 

destinațiilor de interes turistic corelate cu evenimente 

specifice.  

Modalitatea de adaptare a 

exemplului de bună practică la 

nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 

Luând modelul Sloveniei, în regiunea Sud-Vest Oltenia 

trebuie identificate zonele care au nevoie de măsuri 

speciale de conservare a naturii. Această inițiativă a 

început prin includerea anumitor locații în rețeaua 

europeană de conservare a naturii Natura 2000, însă 

concomitent cu protejarea habitatelor și speciilor rare 

de plante și animale existente, trebuie să fie inițiate și 
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acțiuni de replantare a pădurilor defrișate, în special în 

județe asemeni Doljului, unde pădurile au ajuns să 

ocupe acum mai puțin de 7% din teritoriu.  

Oltenia este avantajată de diversitatea reliefului și a 

climei care îi permit amplasarea pârtiilor în zonele 

montane sau organizarea de actvități de agrement în 

vecinătatea Dunării, pentru diversificarea opțiunilor pe 

care le-ar putea avea turistul. Pentru a introduce însă 

aceste destinații în circuitele turistice, trebuie 

modernizate infrastructurile căilor de transport și 

acces. Șoseaua Transalpina, încă doar parțial 

funcțională, care leagă Oltenia de Ardeal, este în sine o 

cale de acces și o atracție pentru turiștii amatori de 

peisaje panoramice și trasee de cicloturism. 

Ocupațiile tradiționale din unele zone, precum 

viticultura din zona Drăgășani și Segarcea, ar putea 

atrage turiști dacă ar fi promovate prin evenimente 

sau prin organizarea unui festival local dedicat 

degustării vinului. Zona este cunoscută de altfel și 

pentru alte produse locale care însă nu au ajuns să fie 

promovate ca și branduri locale, în special produse 

lactate.  Vestigiile vechilor podgorii dacice Drăgăşani şi 

Corcova ar putea constitui un muzeu sau o expoziție 

tematică, în care turiștilor să le fie prezentate istoricul 

și tradiția zonei.  

Pentru îndrumarea turiștilor este nevoie de 

amplasarea mai multor centre de informare turistică 

care să poată să îi informeze cu privire la obiectivele 

de interes din zonă, dar și asupra mijloacelor de 

transport existente sau a condițiilor speciale, de la 

vreme, la atenționări sau riscuri cu privire la traseele 

preferate.  

Un portal web care să fie structurat astfel încât să 

atragă atenția vizitatorilor asupra evenimentelor sau 

locațiilor mai puțin cunoscute din Oltenia  este cel mai 

la îndemână și eficient instrument de promovare a 

regiunii, fiind accesibil celei mai largi categorii de 

utilizatori și fiind ușor folosit ca referință.  

Sursa on-line pentru informații 

suplimentare 

http://www.slovenia.info 

 

http://www.slovenia.info/
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IV. Brand-ul regional „Wales Cymru” 

 

Țara/regiune de origine 
Țara Galilor, Marea Britanie 

Similitudini între țara/regiunea de 

origine pentru exemplul de bună 

practică și regiunea Sud-Vest Oltenia 

Țara Galilor este o regiune muntoasă în cea mai mare 

parte, dar are și peste 1180 kilometri de coastă. Clima 

este de tip temperat, cu influențe maritime, de aceea 

vremea este caracterizată de umezeală, cer înnorat și 

vânturi puternice. Zăpada este destul de rară în zona 

Țării Galilor, cu aproximativ 10 zile de ninsoare pe an. 

În unele regiuni mai înalte din Snowdonia însă, pârtiile 

de schi și snowboard pot fi utilizate aproximativ 30 de 

zile pe an, între lunile decembrie și martie.  

În regiunea Oltenia, clima de tip montan din zona 

stațiunii Rânca a permis amenajarea a 4 pârtii de schi, 

snowboard și săniuș, iar printr-un proiect recent 

urmează să fie instalate mașini de zăpadă artificială 

pentru a putea fi prelungit sezonul turistic al 

sporturilor de iarnă.  

În Țara Galilor există trei parcuri naționale: 

Pembrokeshire, Snowdonia și Brecon Beacons, toate 

trei protejând areale montane din regiune. Cele mai 

răspândite activități turistice practicate în zonele 

montane sunt drumeția, escalada sau speologia. Ca și 

atracții turistice locale, se pot aminti căile ferate cu 

ecartament îngust, de tip minier, de pe Muntele 

Snowdown și cea din Muntele Brecon, pe care rulează 

locomotive cu abur sau diesel, destinate să poată 

transporta turiștii chiar şi în cele mai aspre condiții ale 

vremii.  

Dacă în regiunea Olteniei nu există încă o astfel de 

linie de cale ferată destinată turiștilor, șoseaua 

Transalpina face legătura Olteniei cu Ardealul și este o 

atracție turistică pentru cei pasionați de cicloturism și 

peisaje panoramice.  În regiunea Olteniei, două parcuri 

naționale cu potențial turistic sunt Parcul Național 

Cozia, care cuprinde Munții Cozia, valea râului Olt și 

Mănăstirile Cozia și Stănișoara, și Parcul Național Valea 

Cernei, asemănat unei grădini botanice naturale, fapt 

datorat asezării sale geografice, la un punct de 

interferență a diferitelor influențe climatice și a căilor 
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de migrare a anumitor elemente floristice. 

Fără să aiba acces spre mare, regiunea Olteniei se 

bucură însa de potețialul turistic oferit de fluviul 

Dunărea, pe cursul căruia se pot organiza activități 

sportive și localuri cu bucătării specifice. 

Descrierea exemplului de bună 

practică 

Crearea brandului Wales Cymru a pornit de la ideea că 

promovarea unor servicii și produse, chiar și la nivel 

internațional, se realizează mult mai ieftin și eficient 

prin intermediul rețelelor sociale și al comunităților 

online. WalesCymru.com a pus la dispoziția 

vizitatorilor o bază de date complexă, cuprinzând o 

listă deschisă a tuturor întreprinderilor și locațiilor care 

oferă servicii sau informații de interes, atât pentru 

turiști, cât și pentru populația locală. Vizitatorii și 

proprietarii deopotrivă pot introduce în baza de date 

restaurante, hoteluri, pensiuni sau alte companii ce 

oferă diferite servicii și pot lăsa comentarii și recenzii 

pe baza experienței personale. În acest sens, 

platforma este structurată mai degrabă asemeni unui 

forum de discuții, cu o funcție de căutare pe categorii 

predefinite sau criterii personale. 

Impactul asupra dezvoltării 

turismului în țara/regiunea de 

origine 

Un impact semnificativ al WalesCymru.com este 

construirea unui turism digital așa cum îl definesc ei, 

care permite turiștilor, prin accesarea portalului, să 

obțină orice informație își doresc, în funcție de 

criteriile personale de căutare. Wales Cymru a înlocuit 

publicitatea clasică, prin care compania încearcă să își 

vândă serviciile sau produsele într-o publicitate bazată 

pe recomandările turiștilor și clienților experimentați, 

o formă de publicitate care, prin subiectivism, poate 

atrage și câștiga mai ușor posibilii clienți. Prin faptul că 

este o platformă simplă, intuitivă și gratuită, o face 

ușor de folosit de către orice categorie de vizitatori. 

Unul din avantajele unui astfel de sistem bazat pe 

recomandări și recenzii este vizibilitatea pe care o 

câștigă locații mai puțin promovate, dar care prin 

calitatea serviciilor au de partea lor clienți fideli.   

Modalitatea de adaptare a 

exemplului de bună practică la 

nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 

Exemplul platformei WalesCymru.com are avantajul că 

este un sistem de informare complex și gratuit pentru 

turiști și în același timp, prin intervențiile constante ale 

utilizatorilor, mereu găzduind informații de actualitate. 
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Administrarea unei astfel de baze de date, trecând de 

nevoia asigurării unui suport fizic care să îi poată face 

față, este mult simplificată de posibilitatea 

prestatorilor de servicii înșiși care au posibilitatea să își 

completeze și modifice prezentarea firmelor sau 

companiilor reprezentate, fără a modifica feedback-ul 

primit de la clienți.  

Pentru Oltenia, și chiar România, o astfel de platformă 

trebuie să fie implementată, având avantajul ca este o 

soluție necostisitoare și că va putea face cunoscute 

vizitatorilor noi locuri și destinații. În același timp, 

platforma ar putea constitui și o motivație pentru 

companii să încerce să iți ridice standardele  serviciilor 

oferite pentru a putea primi feedback pozitiv.  

Sursa on-line pentru informații 

suplimentare 

www.walescymru.com 

 

http://www.walescymru.com/
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V. Visit Malta – The Official Tourism Site for Malta, Gozo and Comino 

 

Țara/regiune de origine Malta 

Similitudini între țara/regiunea de 

origine pentru exemplul de bună 

practică și regiunea Sud-Vest Oltenia 

Atât în Malta, cât și în regiunea Olteniei au fost 

descoperite urme de civilizații neolitice, situri 

arheologice de interes pentru turiștii atrași de istoria și 

cultura locală. În Malta au fost descoperite unele 

dintre cele mai vechi temple megalitice din lume, 

precum complexul de temple Tarxien, Templele 

Skorba, Ta Hagrat, Hagar Qim, Mnajdra sau situl 

structurii  subterane Hypogeum, unic în lume.  

Pe teritoriul Olteniei au fost descoperite mai multe 

situri arheologice, în special cu vestigii ale 

administrației romane: Cetatea Sucidava, Buridava, 

Severinului, Castrul roman Arutela, siturile de la 

Cioroiu Nou și Desa, Răcarii de Jos, etc. Urme ale 

civilizațiilor neolitice Gumelnița, Vinca, Sălcuța, 

Dudești, constând în descoperirea diverselor obiecte 

de cult, unelte din silex și os, obicete ceramice și 

bordeie au fost descoperite pe Ostrovul Corbului,  la 

Vădastra, Dobrosloveni, Slatina, Cârcea, Almăj etc. În 

Peștera Hoților sau Peștera Muierilor și Peștera 

Polovragi, obiective turistice de interes speologic, au 

fost descoperite urme ale civilizației preistorice, 

existând şi dovezi că ar fi fost locuite. 

În insula Gozo din Malta, există o mare concentrație de 

biserici creștine - în total 46 - un număr foarte mare 

pentru un teritoriu de doar 67 kilometri pătrați.  Pe 

teritoriul Olteniei, turismul ecumenic și monahal este 

susținut popularitatea de care se bucură mănăstirile 

Cozia, Horezu, Bistrița, Dintr-un Lemn, Turnu, 

majoritatea având o istorie deosebită și fiind exemple 

de arhitectură brâncovenească și pictură murală cu 

influențe bizantine. 

Descrierea exemplului de bună 

practică 

Website-ul dedicat brandului „Visit Malta” este un 

ghid complet de informații turistice de actualitate. Pe 

site se poate consulta un calendar al evenimentelor, se 

pot obține informații cu privire la zboruri sau alte 

mijloace de transport cu destinația Malta și pot 

planifica și programa itinerarii sau concedii. Turistul 

poate obțne informații cu privire la locurile de cazare, 
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vreme, reguli ale traficului rutier, religie, monedă 

locală și cursuri valutare sau acte necesare atât 

transportului personal, cât și al animalelor de 

companie. Avantajul pe care îl reprezintă suportul 

online este acela că informațiile pot fi accesate de 

către turiștii cu acces la internet, atât de pe 

computere, cât și telefoane mobile sau tablete, 

website-ul având în acest sens o interfață specială și 

aplicații dedicate. Site-ul oferă și legături către agenți 

locali, experți, ghizi turistici sau centre de informare 

turistică locale. Pentru transportul local, turistul poate 

găsi informații ale companiilor de taxi sau mersul 

trenurilor și alte mijloace de transport în comun, cât și 

recomandări pentru centre de închiriat biciclete sau 

cumpărat bilete pentru călătorii de croazieră. Site-ul 

cuprinde și o secțiune multimedia, unde se pot 

vizualiza materiale video sau fotografii cu caracter 

informativ sau promoțional, cât și articole de presă și 

pliante în format digital, disponibile și în secțiunea de 

descărcări. Prin crearea unui cont individual, turiștii 

pot accesa aplicații de planificare a excursiei. Pentru a 

putea fi informați cu privire la eventualele probleme 

ale site-ului, dar și din dorința de a rămâne deschis 

sugestiilor și reclamațiilor vizitatorilor, site-ul are și o 

secțiune dedicată propunerilor. 

Impactul asupra dezvoltării 

turismului în țara/regiunea de 

origine 

Prin structura intuitivă, site-ul „Visit Malta” este un 

portal ușor de folosit și la îndemâna oricărei categorii 

de turiști, însă informațiile utile și cuprinzătoare îl fac 

mai mult decât un ghid turistic, un istrument practic 

de planificare pentru vizite și călătorii. Consultând 

informațiile detaliate oferite, poate să nu mai fie 

nevoie de localizarea și consultarea unor centre de 

informare turistică specializate, proces care poate 

consuma timp, pe lângă problemele administrative 

specifice.  

Modalitatea de adaptare a 

exemplului de bună practică la 

nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 

Regiunea Sud-Vest Oltenia nu are încă un portal de 

informații turistice asemănător. Crearea unui portal 

care să cuprindă informații complexe și de folos 

turiștilor din regiune trebuie în primul rând să fie 

deschisă sugestiilor și completărilor din partea 

vizitatorilor și să poată studia nevoile acestora pentru 

a veni în ajutorul lor cu informații de un real ajutor. 
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Prin publicarea de materiale foto și video pe site, cât și 

articole din presă cu privire la diferite obicetive 

turistice, se poate constitui ca o metodă simplă și 

ieftină de a informa și trezi interesul turistului pentru 

zonele și punctele de atracție mai puțin cunoscute.  

Sursa on-line pentru informații 

suplimentare 

http://www.new.visitmalta.com/ 
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VI. Torino+Piemonte Card 

 

Țara/regiune de origine 
Italia 

Similitudini între țara/regiunea de 

origine pentru exemplul de bună 

practică și regiunea Sud-Vest Oltenia 

Piemonte este una din cele 20 de regiuni ale Italiei, la 
fel cum şi Oltenia este una dintre regiunile României. 
Relieful Piemontului este variat, în partea nordică fiind 
Munţii Alpi, râul Pad - cel mai mare râu din Italia, care 
izvorăşte din Monte Viso şi străbate Piemontele prin 
Câmpia Padului.  
Piemontul, asemeni Olteniei, nu are ieșire la mare, dar 
are o bogată rețea hidrografică constituită în cea mai 
mare parte din afluenți ai Padului. Clima din regiunea 
Piemonte variază în funcție de relief și zonă, aceeași 
situație fiind caracteristică și regiunii Olteniei, unde 
în zona înaltă de munte clima este montană, în timp ce 
în zona de câmpie, clima este temperat continentală. 
Temperaturile prietenoase și relieful variat fac posibilă 
practicarea mai multor sporturi și activități de 
agrement, în funcție de zonă, iar obiective de interest 
istoric și cultural se regăsesc în ambele regiuni. 

Descrierea exemplului de bună 

practică 

Cardul Torino+Piemonte permite accesul turiștilor în 
peste 180 de puncte de atracție culturale: muzee, 
monumente, expoziții, cetăți, castele în Torino și în 
toată regiunea Piemonte. Tot cu acest card, 
turiștii beneficiază de transport gratuit cu anumite 
curse speciale care circulă pe traseele turistice și de 
reduceri pentru închirieri de automobile, curse cu 
telescaunul și telecabina, lecții de schi, echipamente 
sportive, parcuri tematice de aventură și alte activități 
în aer liber. Anumite teatre, săli de concerte sau 
evenimente ca Salonul Internațional de Carte 
oferă reduceri pentru posesorii de carduri 
Torino+Piemonte. Cardul se poate achiziționa pentru 
perioade de 2, 3, 5 sau 7 zile și permite accesul 
unui adult și al unui copil cu vârste de până la 12 ani. 
Există și varianta Card Junior, pentru persoanele sub 
18 ani, la un preț mai mic. 

Impactul asupra dezvoltării 

turismului în țara/regiunea de 

origine 

Cardul Torino+Piemonte este un serviciu practic 
pentru turiști, cuprinzând reduceri atât pentru bilete 
de intrare, închirieri, cât și pentru mijloacele de 
transport aferente. Alegând un traseu sau o 
destinație inclusă în oferta cardului, turistul poate opta 
să viziteze sau să se folosească și de alte oferte 
valabile. Cardul înlesneşte accesul vizitatorilor spre 
punctele de atracție turistică, iar principalul 
avantaj este că serviciile oferite se referă la toată 
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regiunea Piemonte, nu numai Torino, astfel că turiștii 
au o mai mare libertate în a-și alege itinerariul. Pe 
website-ul dedicat regiunii Piemonte, turistul 
poate identifica serviciile care îi pot fi puse la dispoziție 
prin card și poate consulta și un calendar de 
evenimente. Cardul este o soluție comodă și pentru 
familiile cu copii mici sau adolescenți. 

Modalitatea de adaptare a 

exemplului de bună practică la 

nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 

Pentru regiunea Oltenia ar putea fi creat un card prin 
intermediul căruia turiștii să beneficieze de o serie de 
oferte speciale, reduceri sau gratuități prin care să 
poată vizita obiective de interes. Obiectivele care să 
poată fi vizitate prin achiziționarea cardului ar putea 
cuprinde Muzeul de Artă din Craiova, Casa Băniei, 
Muzeul Olteniei, Ansamblul curții boierilor Jieni, 
reduceri pentru biletele de teatru sau pentru 
Filarmonica Oltenia, Ansamblul Monumental din 
Târgul Jiu, alte muzee și expoziții precum și reduceri 
pentru transportul în comun și curse speciale care să 
facă legătura dintre orașe și alte destinații de interes 
turistic. Spre exemplu, pe drumul între Craiova și 
stațiunea montană Rânca, având în vedere distanța nu 
foarte mare dintre cele două, ar putea fi introdus un 
traseu în regim de cursă specială pentru turiștii dornici 
de practicarea sporturilor de iarnă, dar care doresc să 
viziteze și obiective din Craiova sau să rămână aici 
peste noapte. Cardul ar putea cuprinde și reduceri 
pentru servicii regăsite în ofertele stațiunilor balneare 
Herculane, Olănești și Călimănești. Acest card ar trebui 
să ofere facilități speciale copiilor și adolescenților, 
astfel încât să fie o ofertă avantajoasă familiilor, dar să 
încurajeze și vizitele în scop educativ pentru elevi sau 
studenți. 

Sursa on-line pentru informații 

suplimentare 

 http://www.turismotorino.org/card/EN/home 

 

http://www.turismotorino.org/card/EN/home
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VII. Tourist Info Network 

 

Țara/regiune de origine 
Spania, Valencia 

Similitudini între țara/regiunea de 

origine pentru exemplul de bună 

practică și regiunea Sud-Vest Oltenia 

Regiunea Valencia are un relief în principal stâncos și 
muntos, cel mai înalt vârf atingând puțin peste 1800m. 
Clima mediterană, cu mici variațiuni, este dată de 
vecinătatea regiunii cu Marea Mediterană. Din punct 
de vedere economic, dar și turistic, ieșirea spre Marea 
Mediterană înlesnește legătura cu alte țări europene. 
Oltenia, deși nu are ieșire spre mare, are un mare 
avantaj în fluviul Dunărea, care pentru România este o 
cale de acces pentru turiştii care optează pentru o 
călătorie de croazieră. Economia Valenciei se bazează 
pe agricultură, ceramică și producția de automobile, 
Ford fiind prezent atât aici, cât și în Oltenia. Ceramica 
de Horezu, din Oltenia, a ajuns pe listele UNESCO și 
este un meștesug tradițional considerat unic. Pe 
teritoriul Olteniei se practică de asemeni agricultura, 
relieful de câmpie și o bogată rețea hidrografică 
fiind prielnice și viticulturii și plantării de livezi. În 
ambele regiuni pot fi degustate bucătării tradiționale 
pescărești și există posibilitatea practicării 
diferitelor sporturi acvatice.  

Descrierea exemplului de bună 

practică 

Regiunea Valencia are o rețea de birouri de informare 
turistică foarte largă, Tourist Info Network numărând 
peste 190 de astfel de centre de informare, răspândite 
atât în regiune, cât și peste granițe. Astfel, rețeaua 
dispune de două birouri în Bruxelles și în Londra. 
Birourile Tourist Info pot oferi informații persoanelor 
interesate în vederea alegerii unei oferte sau al unui 
traseu, în funcție de preferințe. Turiștii pot afla ce 
evenimente au loc în perioada respectivă și pot cere 
hărți locale, pot afla unde se practică anumite sporturi 
și la ce prețuri sau unde se află cele mai interesante 
sau populate plaje. Orice birou poate oferi informații 
privind locurile de cazare sau mijloacele de transport, 
atât internaționale, care fac legătura cu regiunea 
Valencia, cât și locale. Site-ul dedicat turismului este 
disponibil în 7 limbi și cuprinde la rândul său informații 
despre locurile care pot fi vizitate, despre activitățile și 
evenimentele la care turiștii pot participa, informații 
necesare pentru planificarea concediilor și itinerariilor, 
un calendar de evenimente și o secțiune multimedia 
ce conține materiale foto și video cu caracter 
informativ sau de promovare, cât și aplicații pentru 
telefonul mobil. 
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Impactul asupra dezvoltării 

turismului în țara/regiunea de 

origine 

Rețeaua Turist Info își îndeplineşte rolul de rețea de 
informare turistică prin aria de acoperire mare pe care 
o are. Având peste 190 de astfel de birouri, Tourist 
Info poate oferi informații cuprinzătoare pentru și în 
majoritatea orașelor importante și de interes turistic. 
Având sedii și în străinătate, regiunea Valencia câștigă 
vizibilitate și în rândul turiștilor din țările străine, dar în 
special pentru cei care nu au acces sau nu au obiceiul 
să folosească platformele online. Este foarte 
importantă capacitatea unei astfel de rețele de a oferi 
celor interesați informațiile exacte și complete de care 
au nevoie, de aceea mulți vizitatori au mai multă 
încredere intr-un serviciu de acest gen decât în 
procesul de informare pe cont propriu, cu ajutorul 
motoarelor de căutare online. 

Modalitatea de adaptare a 

exemplului de bună practică la 

nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 

Pentru regiunea Oltenia, care are o mare diversitate în 
ceea ce privește natura obiectivelor de interes turistic, 
o rețea de birouri de informare turistică este necesară 
pentru a putea îndruma și orienta vizitatorii. Birourile 
de informare turistică ar trebui să dispună de 
informații asupra locurilor de cazare și condițiilor 
meteorologice și să poată oferi sfaturi utile 
vizitatorilor, de genul riscurilor posibile din zonă. 
Turiștii ar trebui să poată procura de aici hărți ale 
zonelor și ale traseelor, care de multe ori, mai ales 
pentru zonele montane unde rețelele de 
telefonie mobilă și internet pot ridica probleme, sunt 
mai practice decât alte mijloace de orientare. Birourile 
ar trebui să mențină și legătura cu reprezentanți ai 
hotelurilor și pensiunilor din zonă, astfel încât să poată 
furniza informații de actualitate cu privire la locurile și 
tarifele disponibile și în același timp să îndrume turiștii 
și spre locurile mai puțin aglomerate sau care nu se 
bucură de o promovare bună. 

Sursa on-line pentru informații 

suplimentare 

http://en.comunitatvalenciana.com/tourist-info/2 

 

http://en.comunitatvalenciana.com/tourist-info/2
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ANEXA 1 - HĂRȚI 

Harta 1. Dezvoltarea turismului pe subdomenii - Principalele tipuri de turism practicate în regiunea Sud-

Vest Oltenia 

 

Harta 2. Distribuția structurilor de cazare la nivel regional 
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Harta 3 – Distribuția capacității de cazare la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia 

 

Harta 4 – Stațiunile atestate și localitățile cu potențial turistic din regiunea Sud-Vest Oltenia 
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Harta  5 – Infrastructura de transport în regiunea Sud-Vest Oltenia 
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ANEXA 3 – Portofoliul de proiecte – Lista 

 

Nr. crt Titlu proiect Judet  
1 Amenajare cladire sediu Primaria Municipiului Craiova Dolj 

2 Amenajare Lac Craiovița din municipiul Craiova Dolj 

3 Aqualand Calafat Dolj 

4 Infiintare Centrul Turistic al municipiului Craiova Dolj 

5 
Parc de distractii si recreere in zona Lacului Fantanele-Sat 
Ciutura, Comuna Virvoru de Jos 

Dolj 

6 
Reabilitare cladiri din Centrul Istoric al municipiului Craiova Dolj 

7 
Amenajare drum comunal care sa faciliteze legatura dintre 
Comuna Pielesti, Sat Campeni si Comuna Baldovinesti 
Judetul Olt 

Dolj, Olt 

8 

Executare canalizare si statie de epurare in comuna Baia de 
Fier 

Gorj 

9 Modernizare drumuri de exploatare in comuna Baia de Fier Gorj 

10 

Suplimentare surse de apa in comuna Baia de Fier prin 
executarea de puturi forate de adancime in punctele: Baia 
de Fier – Hududoaie, Valea Viilor, Magura; Cernadia – 
Curaturi, Talposi, Dumbrava 

Gorj 

11 Amenajarea Falezei Dunarii  Mehedinti 

12 

Dezvoltarea infrastructurii turistice Insula Simian si Drobeta 
Turnu Severin 

Mehedinti 

13 Dezvoltarea turismului balnear la Schela Cladovei Mehedinti 

14 

Evaluarea potentialului de de dezvoltare eco-turistica 
durabila si elaborarea unui model prospectiv eco-turistic: 
Clisura Dunarii 

Mehedinti 

15 
Integrarea reperelor turistice drobetane in circuitul turistic 
european 

Mehedinti 

16 

Promovarea prin marketing turistic a valorilor culturale si 
naturale ale brandului mehedintean si dezvoltarea 
turismului local, regional si national.  

Mehedinti 

17 
Reabilitarea și reamenajarea centrului urban vechi și 
valorizarea potențialului Dunării în municipiul Drobeta 
Turni Severin 

Mehedinti 

18 Centrul de informare turistica -Municipiul Slatina Olt 

19 

Circuit turistic - Zona Romula Malva , Judetul Olt ( Drumul 
Roman cu zona castrelor de la cetatea Sucidava pana la 
Cetatea/Orasul Roman Romula Malva –  comuna 
Dobrosloveni)  

Olt 

20 

Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu-
Centrul Eparhial Social-Cultural  

Olt 

21 Călimăneşti Căciulata – staţiune  pentru  4 anotimpuri Valcea 
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22 Complex de agrement acvatic Aqua Parc si Bazin Olimpic Valcea 

23 
Dezvoltarea integrată a zonei montane Voineasa – Mălaia – 
Obârșia Lotrului – Vidra – Transalpina – Petrimanu, județul 
Vâlcea 

Valcea 

24 

Dezvoltarea potenţialului turistic al Masivului Cozia şi al 
staţiunii balneoclimaterice Călimăneşti   

Valcea 

25 Dezvoltarea turismului în staţiunea Ocnele Mari Valcea 

26 Iarna Olimpica pe Transalpina – 2022 Valcea 

27 
Proiect de sprijin complex pentru dezvoltarea turistica 
integrata a arealului Transalpina 

Valcea 

28 

Promovare turistica si dezvoltarea resurselor umane în 
zona Voineasa – Mălaia  Vidra - Obarsia Lotrului – 
Transalpina – Petrimanu – Ranca 

Valcea 

29 
Punct Turistic – Salina Ocnele Mari –unica  bază de 
tratament de odihnă şi tratament  din regiunea Sud-Vest 
Oltemia    

Valcea 

30 

Sat de vacanta, inclusiv parcare amenajata pentru rulote- 
cartierul Ostroveni, Ramnicu Valcea 

Valcea 

31 Summer sports & adventure on great Transalpina area Valcea 
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NOTĂ METODOLOGICĂ - INDICATORI 
Studiu privind dezvoltarea turismului la nivel regional 
 

Indicator   OBSERVAŢII 

• Structuri de primire turistică cu funcţiuni de 
cazare turistică, pe medii de rezidență; 
• Capacitatea de cazare turistică, pe medii de 
rezidență;  
• Numărul de turişti, pe medii de rezidență; 
• Înnoptări în structurile de primire turistică, 
pe medii de rezidență; 
• Sosiri ale turiştilor în structurile de primire 
turistică, pe medii de rezidență; 
• Indicii de utilizare netă a capacităţii în 
funcţiune,  pe medii de rezidență.  

S-au analizat publicaţiile Institulului Naţional 
de Statistică: Romȃnia în cifre, Turismul 
Romȃniei, Anuarul statistic (perioada 2000-
2011) – secţiunea turism şi baza de date 
online “Tempo” şi s-a constat că nu există 
informații statistice cu privire la acești 
indicatori. Nici la nivelul Direcţiei Regionale de 
Statistică nu au fost identificate aceste date. 
Din analiza chestionarelor nu putem extrage 
nicio concluzie. 

Latura cererii turistice: tipuri de turişti (tipuri, 
vârstă, tip de turism practicat, motivaţie) 

Exportul produselor tipice 

 
 
 


