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Geographia Napocensis Anul XII, nr. 1, 2018

PARTICULARITĂȚI ALE CICLULUI DE VIAȚĂ
AL DESTINAȚIILOR TURISTICE RURALE

radu CoCeaN1, Luiza maria SouCa1

ABSTRACT: Specificities of the Life Cycle of Rural Tourism Area Destinations - This is an exploratory article, 
that focuses on the specificities of the tourism area life cycle for rural tourism destinations. We start by laying 
down the theoretical framework and then we focus on a case study from Romania (Vama, Suceava). Based 
on our findings, we suggest that, for rural tourism destinations, the stages of involvement, development and 
consolidation can be treated as a single growth stage, that is likely to be followed by a long-term stabilization. 
Decline and rejuvenation are unlikely, unless brought about by a major external shock. The article recommends 
that these conclusions should be treated as hypotheses to be tested using quantitative research.   

Cuvinte cheie: ciclu de viață al destinațiilor turistice, turism rural, studiu de caz, Vama, Bucovina, atracții 
turistice, implicare, dezvoltare, consolidare, stagnare, declin, restart, creștere, stabilizare.

Modelul TALC (modelul ciclului de 
viață al destinațiilor turistice)

Unul dintre cele mai influente modele pen-
tru înțelegerea modului în care destinațiile turis-
tice se schimbă în timp este modelul TALC (To-
urism Area Life Cycle), propus de R.W. Butler 
(1980). Modelul are o bază conceptuală solidă 
și diversificată, fiind fundamentat, așa cum în-
suși Butler menționa într-una din lucrările sale 
(2006), pe teorii din domenii foarte diverse – din-
tre care putem aminti:

•	marketing și psihologie – modelul aplică 
teoria ciclului de viață al produselor comerciale 
pentru înțelegerea dinamicii de dezvoltare a tu-
rismului la nivel teritorial. Această transpunere 
ține cont și de analiza psihologiei turiștilor reali-
zată de Plog (1973);

•	biologie – modelul utilizează conceptul 
de capacitate de susținere a teritoriului, utili-
zat în biologie pentru a explica dezvoltarea și 
declinul (sau chiar extincția) unei specii într-un 
ecosistem cu resurse limitate – vezi, de exemplu, 
Rozell (2012);

	

•	geografie – modelul rafinează viziunea 
lui Christaller vis-à-vis de evoluția destinațiilor 
turistice (Christaller, 1963);

•	fizică - Singh consideră acest model drept 
o manifestare a legii entropiei și citează alți au-
tori care îl raportează la teoria haosului (Singh, 
2011)including an attempt to summarize work 
done in a two-volume book-set edited by Butler 
(2006 etc.  

În esență, modelul sugerează că o destina-
ție turistică trece printr-un proces de dezvoltare 
care poate fi împărțit în şase etape, descrise aici 
folosind patru criterii (Tabel 1).

Obiectivele cercetării de față

Modelul lui Butler a fost aplicat și testat 
în contexte spațiale diferite, demonstrându-și vi-
abilitatea, ca instrument de descriere și analiză, 
atât la nivelul unor destinații individuale, cât și 
la nivelul  unor structuri teritoriale mai comple-
xe - ca, de exemplu, departamentele (Hovinen, 
2002), regiunile turistice (Karplus & Krakover, 
2005) sau chiar continentele (Kruczek, Kruczek 
& Szromek, 2018). 

1 Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, 400591, Cluj-Napoca, România
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Ceea ce încă lipsește, însă, este aplicarea 
sa la destinații structural diferite de cele ale turis-
mului litoral, constituite și funcționând în jurul 
unor alte forme de turism. De altfel, într-un arti-
col mai recent (2011), chiar R.W. Butler mențio-
na că verificarea “duratei de parcurgere a ciclului 
de viață de către alte tipuri de destinații sau alte 
tipuri de locații (comparativ cu stațiunile litora-
le), ar fi utilă și educativă, permițând o rafinare 
suplimentară a modelului inițial”.

În cadrul articolui de față ne-am decis să 
urmăm această sugestie de cercetare şi să ne con-
centrăm asupra destinațiilor de turism rural. 

Partea II: Concepte-cheie și precizări
metodologice

Cea mai des citată definiție a turismului 
rural este cea oferită de OECD în 1994, care 
porneşte de la identificarea principalelor sale 
trăsături:

•	localizare - turismul rural se dezvoltă în 
spații rurale, caracterizate prin:

o existența spațiilor deschise, contactul 
direct cu natura, patrimoniul construit specific, 
societăți tradiționale, cu un stil de viață şi men-
talități tradiționale;

•	dimensiune - turismul rural presupune:
o organizații turistice, clădiri şi comunități 

de dimensiuni reduse;
•	dezvoltare – modelul specific de dezvol-

tare a turismului rural are la bază:
o afaceri de familie cu creştere înceată, or-

ganică; 
o turism controlat de actori locali şi gândit 

pentru dezvoltarea pe termen lung a comunității;
o turism orientat spre păstrarea specificului 

zonei şi utilizarea durabilă a resurselor locale;
•	diversitate – există o varietate mare de mo-

dalități în care se poate manifesta turismul rural:
o reflectând întrepătrunderea specifică a 

Tab. 1 Etapele ciclului de viață a destinațiilor turistice (Butler, 1980; Butler, 2011)

Etapa Unități de cazare Număr şi tip 
de turişti

Tipul de 
vacanță

Intervenții-suport 
pentru dezvoltarea 

turismului

Explorare Cazare în casele 
localnicilor

Primii turişti 
cu “spirit de 
aventură”

Vacanțe 
organizate 
individual

Inexistente

Implicare
Primele structuri de 
cazare (ex. pensiuni) 
înființate de localnici

Creşte numărul 
de turişti

Apar 
vacanțele 
organizate

Marketing incipient; 
investiții în infrastructuri 

de transport

Dezvoltare
Primii investitori din 
afara zonei; structuri 
de cazare complexe 

(ex. hoteluri)

Creştere rapidă 
a numărului de 

turişti

Apare 
turismul de 

masă

Marketing pentru 
atragerea de clienți; 

investiții în crearea de noi 
atracții

Consolidare
Numeroase francize şi 
lanțuri internaționale 

prezente

Creştere, 
dar cu rate 

descrescătoare
Turism de 

masă
Marketing orientat către 

extinderea sezonului

Stagnare Surplus de oferta de 
cazare

Rată de creştere 
zero

Vizitatori 
fideli şi 

turişti de 
eveniment

Marketing pentru 
menținerea numărului de 

vizitatori

Fie  declin...  
Unitățile turistice se 

transformă în unități cu 
o altă destinație

Scade 
numărului de 

turişti

Vizitatori 
şi turişti de 
weekend

Reconversie dinspre 
turism către alte sectoare 

de activitate

... fie restart
Apar noi investitori, în 
structuri de primire cu 

profil diferit
Creşte numărul 

de turişti
Turişti de 

nişă
Investiții în crearea de noi 

atracții şi rebrandingul 
destinației
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Particularități ale ciclului de viață al destinațiilor turistice rurale

elementelor naturale şi antropice specifice zonei 
(OECD, 1994)

Aspectul diversității este abordat şi de Pe-
ter Mac Nulty (2004), care identifică patru cate-
gorii de atracții care pot sta la baza turismului 
rural: atracții naturale (countryside), activități 
specifice (rural activities), viața la țară (rural 
life) și patrimoniul construit (rural heritage).

Spre exemplu, într-o detaliere creativă a ce-
lor patru categorii menționate anterior, putem cre-
iona atracțiile turismului rural românesc astfel:

Astfel, putem spune că destinațiile rurale 
de succes se construiesc de către comunități loca-
le implicate, care investesc în introducerea în cir-
cuitul turistic a unei atracții primare (aparținând 
uneia dintre cele patru dimensiuni) şi adăugarea 
de atracții secundare (din celelalte trei categorii).

Metodologia cercetării

Cercetarea de față îşi propune să surprindă 
elementele de specificitate ale ciclului de viață al 
destinațiilor turistice rurale, pornind de la analiza 
unei comune din județul Suceava, și anume co-
muna Vama.

Am ales studiul de caz, ca metodă de cerce-
tare, din cauză că, în România, acuratețea datelor 
statistice care măsoară fenomenul turismului ru-
ral lasă de dorit. Ca atare, am preferat să realizăm 
o cercetare calitativă, focalizată asupra unei sin-
gure destinații (în cazul căreia putem afirma, cu 
un anumit grad de certitudine bazat pe o cunoaş-

tere directă a realităților locale, că datele statisti-
ce sunt corecte), mai degrabă decât să realizăm o 
cercetare cantitativă, pe un eşantion reprezenta-
tiv, dar cu date de intrare aproximative.

Studiul de caz: Comuna Vama

Comuna Vama reprezintă o destinație de 
turism rural din județul Suceava, dezvoltată în 
jurul:

•	unei atracții primare – tradiția etnofolclo-
rică bogată, pusă în valoare mai ales cu ocazia 
sărbătorilor (în special Paştele şi Crăciunul) şi 
a evenimentelor organizate periodic (Festivalul 
hribului) şi sprijinită de existența în localitate a 
unui ansamblu folcloric recunoscut pe plan na-
țional (Ansamblul Cetina), a Casei tradiționale 
Nicorescu, precum şi a Muzeului Oului şi a Ate-
lierului de Încondeiat Ouă Vama;

•	unor atracții secundare – în special peisa-
jul (se pot organiza plimbări pe trei trasee marca-
te ce pornesc din comună – în acest sens, de real 
interes este circuitul local care asigură vizitarea 
Cimitirului Eroilor, a Dealului Buzău şi a pun-
ții suspendate peste râul Moldova), participarea 
la activitățile agricole tradiționale sau contactul 
interactiv şi experiențial cu meşteşugurile zonei 
(de exemplu, vizitatorii pot descoperi casa-ateli-
er a sculptorului în lemn Dragoş Olaş). 

Comuna beneficiază de o amplasare exce-
lentă, pe drumul european E576, care asigură tu-

Fig. 6 Principalele atracții care stau la baza turismului rural românesc
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riştilor cazați aici un acces uşor către alte atracții 
turistice specifice Bucovinei (municipiul Sucea-
va, stațiunea Vatra Dornei, mănăstirile incluse în 
patrimoniul UNESCO ș.a.).

Analiza evoluției numărului total de structuri 
de cazare clasificate

În 1990, conform statisticilor INS – Baza 
Tempo, exista în comună doar o cabană turistică; 
conform aceleiași surse, în 2001, numărul struc-
turilor de primire turistice a crescut la 10.2 

În ceea ce privește evoluția recentă a struc-
turilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare 
turistică, am realizat un tabel centralizator por-
nind de la datele oficiale disponibile pe site-ul 
Ministerului Turismului – care, chiar dacă pot 
fi găsite pe o perioadă limitată, prezintă un grad 
mai ridicat de acuratețe.3

Tab. 2 Evoluția numărului total de structuri
de cazare clasificate în comuna Vama

Anul

Număr 
total de 
structuri 
de cazare 
clasificate

Număr 
total de 
locuri 

de 
cazare

Număr de 
structuri de 
cazare care 
nu mai apar 
ulterior în 

listă

Număr 
de noi 

structuri 
de cazare 
clasificate

2009 25 388 N.A. N.A.
2010 25 392 2 2
2011 26 407 1 2
2012 26 407 0 0
2013 28 438 1 4
2014 27 438 1 0
2016 31 450 3 7
2018 30 454 2 1
Prelucrări ale datelor oferite de Ministerul Turismului, re-
găsite utilizând Internet Archive

În perioada analizată, tabelul indică, per 
ansamblu, o creștere a numărului de structuri de 
cazare clasificate – de la 25 în 2009 la 30 în 2018. 
Cu puține excepții (anii 2012 și 2014), în fiecare 
an se clasifică noi structuri în comună. În același 
timp, numărul de locuri de cazare oferite crește 
sistematic.

Printre factorii care au susținut această 
creștere amintim:

•	oportunități externe teritoriului, valorifi-
cate pe plan local:

o parteneriate (înfrățiri) cu alte unități ad-
ministrativ-teritoriale dispunând de un turism 
(mai) dezvoltat (localitățile franceze Eybens și 
Louveciennes);

o existența fondurilor europene, care au 
permis construirea de pensiuni cu asistență ne-
rambursabilă;

o programele guvernamentale de sprijinire 
a dezvoltării turismului în zonă (de ex. Paștele în 
Bucovina); 

o apariția platformelor online de tip sharing 
economy, care deschid accesul către noi piețe tu-
ristice (de ex. AIRBNB).

•	acțiuni coordonate pe plan local – ca, de 
exemplu:

o asocierea întreprinzătorilor în turism în-
tr-un cluster care promovează destinația: Asocia-
ția Turistică Vama Bucovina;

o includerea comunei Vama în Grupul de 
Acțiune Locală Bucovina de Munte, a cărui strate-
gie de dezvoltare include componenta turistică etc.

Începând cu anul 2013, putem observa, 
însă, și apariția unor momente de fluctuație, în 
care numărul total de structuri de cazare clasifi-
cate înregistrează valori mai mici decât în anul 
precedent (de ex., în 2014 față de 2013, sau în 
2018 față de 2016) - momente generate de ieși-
rea din listele oficiale a unor structuri de cazare.4 
În mod surprinzător, aceste exit-uri reprezintă o 
constantă pe toată perioada analizată – fapt care 
sugerează un proces de distrugere creativă în in-
teriorul sectorului: unele structuri de cazare se 
închid, iar locul lor este imediat luat de altele noi. 

Aceste fluctuații pot indica o tendință de 
stabilizare, de formare a unui echilibru dinamic 
în jurul unor puncte naturale de maxim. Suntem, 
însă, mai degrabă în situația unor echilibre inter-
mediare, pe o tendință generală de creștere (per-
fect ilustrată de creșterea sistematică a numărului 
locurilor de cazare), fiind încă departe de etapa 
de stagnare. Totuși, apropierea de momentul de 
stagnare ar putea fi accelearată de numărul mare 
de structuri de primire care funcționează fără a 
apărea în evidențele oficiale – astfel, pe lângă cele 
30 de structuri de cazare clasificate, funcționale 
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Particularități ale ciclului de viață al destinațiilor turistice rurale

în 2018, am identificat, pe rețele de socializare, 
portaluri naționale de turism sau chiar platforme 
internaționale de rezervări, încă cel puțin 13 au-
to-declarate cabane, vile sau pensiuni. Numărul 
acestora este probabil să crească în viitor, pe fun-
dalul insuficientei reglementări a modului în care 
the sharing economy se manifestă în turism.

Analiza investitorilor în structuri de cazare 
clasificate

Analizând operatorii economici care ges-
tionează aceste structuri, la nivelul anului 2018, 
observăm că 3 sunt asociații familiale, 9 sunt 
întreprinderi individuale, 4 sunt persoane fizice 
autorizate și 14 sunt SRL-uri – fapt care atestă 
predominanța afacerilor de tip familial. 

De asemenea, din rândul structurilor de 
primire existente (atât cele autorizate, cât și cele 
care nu apar în documentele oficiale), un număr 

foarte redus (doar 2, după informațiile pe care am 
reușit să le culegem analizând site-urile, paginile 
de Facebook sau profilele structurilor de primire 
de pe portaluri de turism) aparțin unor investitori 
sosiți din afara comunei. În rest, marea majorita-
te sunt afaceri dezvoltate de localnici.

Analiza structurilor de cazare clasificate,
pe tipuri de unități

În perioada analizată, principalele modifi-
cări observabile țin de regimul de funcționare al 
structurilor de primire de mari dimensiuni: hotelul 
nu mai este menționat în statisticile oficiale, iar 
hostelul își adaugă un nou tip de clientelă, adresân-
du-se, pe pagina web, nu doar turiștilor, ci și celor 
interesați să petreacă o „viață la hotel” în calitate 
de rezidenți-proprietari. (http://www.hotelvillaex-
celsior.com/propietarioresidente.html).

Tab. 4 Distribuţia structurilor de cazare clasificate din comuna Vama, în funcţie de numărul 
de locuri de cazare existente în 2018 - prelucrări ale datelor oferite de Ministerul Turismului 

Categorii de mărime a structurilor 
de cazare (număr de locuri de 

cazare în anul 2018)

Număr de structuri de 
cazare clasificate, pe 
categorii de mărime

Număr total de locuri de cazare, 
pe categorii de mărime a 

structurilor de cazare
6-16 19 201
17-26 8 169

Peste 26 (maxim – 29) 6 132

Tab. 3 Evoluția structurilor de cazare clasificate din comuna Vama, pe categorii 
Prelucrări ale datelor oferite de Ministerul Turismului, regăsite utilizând Internet Archive

Anul

Număr total 
de structuri 
de cazare 
clasificate

Total 
hoteluri

Total 
hosteluri

Total 
vile

Total 
camere de 
închiriat

Total 
pensiuni5

2009 25 1 1 1 0 22
2010 25 1 1 1 0 22
2011 26 0 1 1 0 24
2012 26 0 1 1 0 24
2013 28 0 1 1 0 26
2014 27 0 1 1 0 25
2016 31 0 1 1 1 28
2018 30 0 1 1 2 26
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Locul acestor unități este luat de structuri 
de cazare de mici dimensiuni, de tip camere de 
închiriat sau pensiuni agroturistice (numărul de 
pensiuni agroturistice crește de la 1 în 2010 la 7 
în 2018). 

Analizând tabelul de mai sus, se observă 
preponderența structurilor de cazare clasificate 
de mici dimensiuni. Cu toate acestea, o analiză 
în dinamică pune în evidență orientarea unora 
dintre aceste structuri spre o creștere organică - 
vizibilă prin:

•	Investiții în creșterea numărului de lo-
curi de cazare – astfel, dintre structurile de ca-
zare clasificate existente la nivelul anului 2018, 
8 au investit, în perioada analizată, în crearea de 
noi locuri de cazare (rezultând un număr total de 
31 de locuri de cazare noi). Spre comparație, în 
aceeași perioadă, doar 3 (în principal, structurile 
cele mai mari) și-au redus capacitatea de primire 
(eliminând 22 de locuri de cazare);

•	Investiții în structuri de cazare multiple: 
astfel, în comună existau, în 2018, doi proprie-
tari care dețineau, fiecare, înregistrate câte două 
structuri de cazare clasificate. Asemenea situații 
au mai existat, temporar, și în trecut - dar, de fie-
care dată, una dintre cele două structuri a ieșit din 
evidențe în câțiva ani de la clasificare.

Analiza structurilor de cazare clasificate, 
după nivelul lor calitativ

După cum se observă, în comună, ponde-
rea cea mai mare o au structurile de cazare de 3 
stele / 3 flori – o pondere în creștere continuă (de 
la 44% în 2009 la 53.33% în 2018), înregistrată 
pe fondul scăderii ponderii structurilor de 2 stele 
/ 2 flori (de la 32% în 2009 la 23,33% în 2018).

În ceea ce privește gradul de promovare, 
în mediul online, al ofertelor de cazare, putem 
împărți structurile de cazare clasificate (existente 
în anul 2018) în următoarele categorii:

•	Nivel 0 – nu au prezență în mediul online 
– 6 structuri de primire;

•	Nivel 1 – au o prezență minimală în me-
diul online (fie pe rețele sociale, fie pe portaluri 
interne de turism) – 8 structuri de primire;

•	Nivel 2 – au o prezență medie în mediul 
online (atât pe rețele sociale, cât și pe portaluri 
interne de turism) – 6 structuri de primire;

•	Nivel 3 – au o prezență importantă în 
mediul online (pe rețele de socializare, portaluri 
interne de turism și site-uri internaționale de re-
zervări) – 10.

Această situație, care poate fi îmbunătățită 
semnificativ (două treimi din structurile de caza-
re clasificate nu sunt înscrise pe platforme inter-
naționale de rezervări, de exemplu), reflectă un 
potențial de creștere în viitor a numărului de tu-
riști - dacă se intensifică promovarea destinației 
și a structurilor de primire turistice cu funcțiuni 
de cazare turistică din comună.

Tab. 5 Distribuţia structurilor de cazare clasificate din comuna Vama, pe niveluri de clasificare – 
prelucrări ale datelor oferite de Ministerul Turismului, regăsite utilizând Internet Archive

An

Număr total 
de structuri 
de cazare 
clasificate

1 stea / 
1 floare

2 stele / 
2 flori

3 stele / 
3 flori

4 stele / 
4 flori

5 stele / 
5 flori

# % # % # % # % # %

2009 25 0 0.00 8 32.00 11 44.00 6 24.00 0 0
2010 25 0 0.00 6 24.00 12 48.00 7 28.00 0 0
2011 26 0 0.00 6 23.08 14 53.85 6 23.08 0 0
2012 26 0 0.00 6 23.08 14 53.85 6 23.08 0 0
2013 28 0 0.00 7 25.00 14 50.00 7 25.00 0 0
2014 27 0 0.00 7 25.93 14 51.85 7 25.93 0 0
2016 31 1 3.23 8 25.81 16 51.61 6 19.35 0 0
2018 30 1 3.33 7 23.33 16 53.33 6 20.00 0 0
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Concluzii

Analiza acestui studiu de caz pune în evi-
dență două implicații majore pentru aplicabilita-
tea modelului de viață al destinațiilor turistice la 
spațiul rural.

Implicația 1: 
Modul de dezvoltare al turismului rural în 

comuna Vama ilustrează perfect definiția OECD, 
care pune accentul pe controlul local al dezvol-
tării turismului şi pe predominanța la destinație 
a afacerilor de familie cu creştere organică - eli-
minând din ecuație investitorii organizaționali 
din afara zonei (mai ales francizele şi lanțurile 
internaționale). 

Lipsa acestora duce la contopirea etapelor 
de implicare, dezvoltare și consolidare într-o sin-
gură etapă de creștere. Astfel, studiul nostru de 
caz demonstrează că turismul urmează o pantă 
ascendentă, atâta timp cât destinația rurală: 

•	dispune de o serie de puncte tari pentru 
dezvoltarea turismului (de ex. populație locală 
înstărită, poziție geografică favorabilă, mix de 
atracții interesant) 

•	valorifică în mod inteligent oportunități-
le externe existente (de ex. parteneriate cu alte 
localități dezvoltate turistic, finanțări europene, 
programe guvernamentale de sprijin, platforme 
online de tip sharing economy etc.),

și
•	dezvoltă acțiuni coordonate de coopera-

re pe plan local, menite să promoveze zona și să 
sprijine întreprinzătorii locali (în clustere de tu-
rism sau GAL-uri)

Chiar dacă, pe parcurs, există momente de 
stabilizare, chiar dacă există și exit-uri de pe pia-
ță, capacitatea de cazare continuă să crească

Implicația 2: 
În contextul acestui model de dezvoltare 

menționat anterior, este dificil de imaginat de-
clanşarea etapei de declin într-o destinație de tu-
rism rural – din mai multe motive:

•	deoarece, în destinațiile rurale, nu există 
structuri de cazare de mari dimensiuni, este greu 

de imaginat că, la un anumit moment, numărul 
de turişti îl va depăşi pe cel al localnicilor sau 
că prezența turiștilor ar putea depăşi capacitatea 
de susținere a teritoriului – ceea ce face puțin pro-
babilă declanşarea fazei de declin. Mai degrabă, 
creșterea se transformă, la un moment dat, într-o 
etapă de stabilitate pe termen lung (preferăm 
acest termen pentru conotațiile sale pozitive, mult 
mai evidente decât în cazul termenului folosit de 
Butler, cel de stagnare) – din care teritoriul iese 
doar dacă se manifestă factori perturbatori majori; 

•	cu puține excepții, cele patru categorii de 
atracții specifice turismului rural nu au o forță 
de atracție suficient de puternică pentru a gene-
ra creşteri explozive sau necontrolate ale cererii. 
În plus, obiectivele turistice existente aici nu au, 
de regulă, numărul de valențe şi complexitatea 
necesare pentru a ține turistul la destinație o pe-
rioadă mare de timp – în contextul unor sejururi 
scurte, destinațiile rurale pot acomoda, de regulă, 
chiar şi un număr mare de turişti, cu un volum 
mult mai mic de locuri de cazare decât turismul 
litoral. 

Din ambele motive, cererea turistică pentru 
aceste destinații (şi, implicit, presiunea pe care 
aceasta o pune pe spațiile de cazare) nu creşte, 
de regulă, într-un ritm atât de alert, încât să ge-
nereze o forță de inerție mare - de natură a duce 
cercurile virtuoase de dezvoltare mult dincolo de 
capacitatea de susținere a teritoriului şi a le trans-
forma în cercuri vicioase de declin.

În aceste condiții, dezvoltarea structurilor 
de cazare în mediul rural este una incrementală, 
cu creşteri mici ale capacității de primire, dispuse 
relativ uniform pe o perioadă mare de timp. Și, 
chiar dacă, temporar, se ajunge în situația unui 
excedent de locuri de cazare, acesta este unul de 
mici dimensiuni, uşor de corectat - prin închide-
rea a una sau două pensiuni se restabileşte auto-
mat echilibrul. Ca atare, în lipsa unor factori per-
turbatori majori, este greu de imaginat o etapă de 
declin (urmată, eventual, de o etapă de restart), 
care să impună restructurări masive ale ofertei de 
cazare.

Grafic, aceste implicații pot fi prezentate 
astfel: 
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Direcții viitoare de cercetare

Există un risc ca metoda de cercetare alea-
să (studiu de caz) să nu genereze rezultate valide 
la nivel național (se prea poate ca Vama să fie un 
caz fericit, care nu reflectă provocările întâmpi-
nate de alte destinații similare). Ca atare, conclu-
ziile analizei noastre trebuie considerate nu atât 
argumente definitive, ci, mai degrabă, ipoteze de 
lucru, ce trebuie testate într-o viitoare cercetare 
cantitativă riguroasă. Doar aşa putem ştii, cu ade-
vărat, dacă discutăm de elemente de specificitate 
general valabile pentru turismul rural, sau valabi-
le doar într-un caz special (cel ales de noi).
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2 Am ales aceste două momente de referință pentru ilustra-
rea perioadei de început a dezvoltării turismului în comuna 
Vama și datorită faptului că, între anii 1990-2001, datele 
prezentate pe site-ul Institutului Național de Statistică pre-
zintă un grad mai ridicat de incertitudine. Cu toate că, teo-
retic, datele din această sursă sunt datele oficiale, practic, 
datorită modului de colectare (auto-înregistrare pe bază de 
chestionar), ele nu reflectă întotdeauna, în mod corect, si-
tuația existentă pe teren. În acest context, numărul de 10 
structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică 
înregistrat pentru anul 2001 îl considerăm un indicator ge-
neral al nivelului de dezvoltare a turismului în zonă, mai de-
grabă decât o valoare cu care putem opera efectiv. De altfel, 
acesta este și motivul pentru care, în analiză, am preferat să 
ne focalizăm doar pe perioada 2009-2018, pentru care am 
găsit date statistice centralizate de Ministerul Turismului 
(incluzând, aici, toate instituțiile cu funcțiuni similare, dar 
cu denumiri diferite, existente în diferite guverne).
3 Ministerul Turismului (respectiv, structurile naționa-
le care au gestionat turismul la nivel național, indiferent 
de denumirea exactă a acestora) au publicat, începând cu 
2009, pe site-urile proprii, liste centralizate cu structurile 
de cazare clasificate, actualizate periodic. Pentru accesarea 
listelor din anii 2009-2017, am utilizat platforma Internet 
Archive – cu limitările de rigoare: de exemplu, pentru anii 
2015 și 2017 nu am găsit date arhivate, iar pentru restul 
anilor arhivele selectate nu au datele actualizate fix în ace-
eași zi a fiecărui an (am încercat să păstrăm o cât mai bună 
periodicitate posibil). O altă precizare importantă ar fi ace-
ea că, metodologic vorbind, atunci când o pensiune dispare 
din evidența structurilor clasificate, doar pentru a apărea 
din nou anul viitor (sau peste doi-trei ani), am presupus că 
ea a continuat să funcționeze cu certificatul de clasificare 
expirat sau retras, mai degrabă decât să presupunem că s-a 
închis sau a fost închisă temporar. Ca atare, am inclus-o în 



GEOGRAPHIA
 N

APOCENSIS A
n X

II, 
nr.

 1/
20

18
 

ge
og

rap
hia

na
po

cem
sis

.ac
ad

-cl
uj.

ro

26

Radu CoCean, Luiza MaRia SouCa 

statistică, chiar dacă ea nu este menționată, în mod oficial, 
pe listele centralizate aferente anului respectiv.
4 De regulă, ieșirea din listele oficiale este acompaniată și 
de „dispariția” structurii de primire din mediul online, ceea 
ce oferă o confirmare suplimentară a încetării activității 
acesteia (site-ul nu mai este funcțional, pensiunea nu poate 
fi găsită pe portaluri de turism sau nu se mai oferă nici o 
informație de dată recentă etc). Cu toate acestea, în unele 
cazuri, structurile păstrează o prezență online activă sau, 

măcar, actualizată – ceea ce poate sugeră o continuare a 
funcționării, chiar dacă certificatul de clasificare a expirat 
sau a fost retras. 
5 Am preferat să grupăm datele referitoare la pensiuni în-
tr-o categorie generică, datorită schimbărilor de clasificare 
intervenite în perioada analizată, în care statisticile operea-
ză cu conceptele de pensiune turistică, pensiune turistică 
rurală sau pensiune turistică urbană în 2009 vs. pensiune 
turistică și pensiune agroturistică în 2018.




