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METODOLOGIE PENTRU MICRO-ANALIZA  
ATRACŢIILOR TURISTICE 

 
RADU COCEAN

1 
 
 
Abstract: A Methodology for the Micro-Analysis of Tourism Attractions –The current article offers a 
methodology to assess the attractiveness of tourism attractions, deemed better suited to be used in a strategic 
planning process. After explaining the differences between tourism resources, tourism attractions and 
tourism facilities, the focus turns towards the analysis of tourism attractions (a micro-level, attraction-based 
analysis, as opposed to a macro-level, territorial-based approach). The article divides tourism attractions 
into two categories – primary and secondary, and offers four specific evaluation criteria for each: 
uniqueness, collectible value, permanence and notoriety - for primary attractions, and compatibility, 
substitutability, spatial proximity and connectivity - for secondary attractions. Last, but not least, the utility 
of this approach is explained, underlining the fact that the evaluation of tourism attractions can help identify 
problems and suggest solutions for maximizing the tourism potential of a destination. 
 

Cuvinte cheie: atracţii turistice, resurse turistice, amenajări, atracţii primare şi secundare, atractivitate, 
criterii, unicitate, aditivitate, permanenţă, notorietate, compatibilitate, substituibilitate, proximitate spaţială, 
conectivitate. 
 
 

Într-un articol anterior, surprindeam faptul 
că strategiile de dezvoltare a turismului 
elaborate în ţara noastră nu conţin, de regulă, 
decât o inventariere, dar nu şi o evaluare a 
atractivităţii resurselor turistice ale teritoriului – 
şi recomandam, cu titlu exemplificativ, câteva 
metodologii de analiză disponibile la momentul 
respectiv în literatura de specialitate (Vezi, în 
acest sens, Cocean, R. (2010) - “Evaluarea poteţialului 
turistic. Studiu de caz: Munţii Apuseni”, Geographia 
Napocensis, Anul IV, nr. 1/2010). 

Aplicând, la rândul nostru, în practică 
aceste metode, am descoperit, însă, că ele ridică 
o serie de dificultăţi: 
• nu toate aceste metode sunt operaţionalizate 

în mod efectiv, criteriile folosite în analiză 
sau semnificaţia valorilor din scalele de 
evaluare utilizate fiind insuficient detaliate. 
Această problemă devine una majoră atunci 
când se doreşte realizarea unei evaluări 
parteneriale, implicând toţi stakeholderii 
relevanţi (administraţii publice, organizaţii 
turistice şi agenţii de turism, experţi din 
mediul academic şi firme de consultanţă, 

ONG-uri şi cetăţeni, turiştii înşişi etc.) – caz 
în care lipsa detaliilor face ca fiecare partener 
să înţeleagă în felul lui criteriile propuse şi 
modalitatea de acordare a punctajelor;  

• deşi utilă ca apreciere globală, evaluarea 
exclusiv la nivel de resurse turistice sare 
peste două etape, esenţiale în orice demers 
strategic – şi anume, evaluarea atracţiilor şi, 
respectiv, a amenajărilor turistice. Pentru a 
înţelege mai exact această problemă, avem 
nevoie, mai întâi, să definim şi să 
diferenţiem conceptele de atracţii, resurse 

şi amenajări turistice. 
Atracţiile turistice reprezintă acele 

elemente sau ansambluri de elemente (naturale 

sau antropice) care pot motiva o călătorie 

turistică (Vanhove, N. (2005) - „The Economics of 

Tourism Destinations”, Elsevier, Oxford). De regulă, 
ele includ peisaje care pot fi admirate, activităţi 

care pot fi desfăşurate sau experienţe 

memorabile pe care le oferă destinaţia.(Lew, A. 
(1987) - „A Framework of Tourist Attraction Research”, 
Annals of Tourism Research, Vol. 14, 1987)  

1Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, 
400591, Cluj-Napoca, România 
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Atracţiile stau la baza dezvoltării turismului 
– în lipsa lor, ca factori motivaţionali, turiştii ar 
vizita teritoriul fie doar în mod accidental, fie, 
în cel mai bun caz, în tranzit către o altă 
destinaţie. Ca atare, primul pas în planificarea 
dezvoltării turismului îl reprezintă întotdeauna 
identificarea şi evaluarea atracţiilor existente. 

Resursele turistice, pe de altă parte, 
reprezintă atracţii turistice care au beneficiat de 

o serie de amenajări, menite să le introducă în 

circuitul turistic şi să le valorifice comercial.1 
În ceea ce le priveşte, amenajările 

reprezintă intervenţii antropice într-un spaţiu 
dat, în scopul punerii în valoare a uneia sau 

mai multor atracţii turistice, printr-o echipare a 

teritoriului capabilă să faciliteze derularea în 

bune condiţii a actului turistic2 - şi includ 
construcţii şi alte tipuri de infrastructuri 
specifice, echipamente şi alte tipuri de 
tehnologii şi reţele-suport3.  

 
Ca atare, evaluarea doar la nivelul 

resurselor implică o analiză integrată, care ia în 
considerare simultan atât atracţia în sine, cât şi 
amenajările de care aceasta dispune. Din 
punctul nostru de vedere, însă, analiza atracţiilor 
şi analiza amenajărilor reprezintă etape 
distincte, care fac apel la criterii diferite - ca 
atare, o abordare exclusiv integrată pierde, 
inevitabil, din vedere o serie de aspecte 
importante pentru identificarea, într-o fază 
ulterioară, a strategiilor optime pentru 
dezvoltarea turismului la destinaţie. 

 
În acest context, în articolul de faţă ne-am 

propus să ne focalizăm atenţia asupra unei 
metodologii de analiză strict a atracţiilor 
turistice - pe care, în funcţie de forţa lor 
specifică de atracţie, le-am împărţit în două mari 
categorii: 

• Atracţii primare – sunt acele atracţii 

                                                 
1 Cocean, R., Moisescu, O.I., Toader, V. (2014) - 
„Economie şi planificare strategică în turism”, Ed. 
Risoprint,  Cluj-Napoca 
2 Ilieş, M. (2007) - „Amenajarea turistică”, Casa Cărţii de 
Ştiinţă, Cluj-Napoca 
3 Cocean, R., Moisescu, O.I., Toader, V. (2014) - 
„Economie şi planificare strategică în turism”, Ed. 
Risoprint,  Cluj-Napoca 

care oferă motive necesare şi suficiente 
pentru vizitarea destinaţiei; chiar şi în 
lipsa altor elemente de interes, ele pot 
sta la baza iniţierii unui sejur sau a unui 
parcurs itinerant. 

• Atracţii secundare – sunt acele atracţii 
care pot justifica vizite doar pentru 

turiştii ajunşi deja la destinaţie; ele 
completează atracţiile primare, 
diversifică şi diferenţiază oferta zonei şi 
cresc satisfacţia turiştilor care o 
vizitează.4 

 
 

A. Criterii de analiză a atracţiilor primare 
 
A1. Unicitatea  

Unicitatea poate fi una care ţine în mod 
fundamental de tipul atracţiei (nu regăsim 
atracţii similare în teritoriul de interes) sau de 
anumite caracteristici specifice ale acesteia 
(chiar dacă regăsim atracţii similare în teritoriul 
de interes, ele nu au aceleaşi proprietăţi ca şi 
atracţia studiată) – de exemplu, spectaculozitate, 
dimensiune, vechime5 etc.  

Din punct de vedere al unicităţii, vom 
acorda fiecărui obiectiv maxim 3 puncte - astfel: 

• 1 punct se acordă atracţiilor turistice 
unice pe plan regional; 

• 2 puncte se acordă atracţiilor turistice 
unice pe plan naţional; 

                                                 
4 În afară de forţa de atracţie, includerea unei atracţii într-
una din aceste două categorii este influenţată şi de alţi doi 
factori semnificativi: 
• nivelul teritorial de analiză ales – de exemplu, Biserica 
evanghelică reprezintă, cu siguranţă, o atracţie primară 
dacă analiza noastră se realizează la nivelul comunei 
Saschiz şi una secundară, dacă analiză noastră se 
realizează la nivelul municipiului Sighişoara sau a 
judeţului Mureş; 
• evoluţii în timp şi amenajări specifice – de exemplu, 
ca urmare a investiţiilor în amenajări şi servicii, Cetatea 
Râşnov poate deveni, în timp, o atracţie primară de sine 
stătătoare, chiar dacă acum reprezintă o atracţie secundară 
conectată atracţiei primare Castelul Bran.  
5 În categoria unicităţii vom include şi autenticitatea 
atracţiei – pe de o parte, într-o lume a destinaţiilor 
turistice tot mai mult invadate de kitsch, autenticitatea 
conferă o notă de unicitate unei atracţii; pe de altă parte, 
orice atracţie cu adevărat autentică este şi una unică (în 
sensul că nu copiază alte atracţii). 
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• 3 puncte se acordă atracţiilor turistice 
unice pe plan internaţional.1 

 
A2. Aditivitatea  

Prin aditivitate vom aproxima conceptul de 
“collector’s value” – respectiv, capacitatea 
obiectivului de a atrage turişti dornici să-l 
adauge la o “colecţie” de obiective similare 
vizitate.  

Relaţia dintre aditivitate şi  unicitate este 
una complexă – astfel, aditivitatea presupune ca 
obiectivul să împărtăşească suficiente trăsături 
comune cu alte obiective turistice, pentru a fi 
considerat ca făcând parte din aceeaşi categorie. 
Totuşi, pentru a merita să fie colecţionat, el 
trebuie să aibă şi suficiente trăsături specifice, 
pentru a nu reprezenta o simplă “dublură”. În 
plus, valoarea de colecţie creşte cu cât colecţia 
în sine este unică şi include un număr mai mic 
de obiective. 

Din punct de vedere al aditivităţii, vom 
acorda fiecărui obiectiv maxim 3 puncte - astfel: 

• 1 punct se acordă atracţiilor turistice cu 
potenţial redus de aditivitate; 

• 2 puncte se acordă atracţiilor turistice cu 
potenţial mediu de aditivitate; 

• 3 puncte se acordă atracţiilor turistice cu 
potenţial ridicat de aditivitate (atracţii 
“must have” sau care trebuie neapărat 
vizitate). 

 
Atât unicitatea, cât şi aditivitatea reprezintă 

factori care influenţează distanţa geografică 

maximă pe care îşi exercită forţa de atracţie 
obiectivul turistic respectiv – în sensul în care o 
atracţie unică pe plan internaţional sau din 
categoria “must have / trebuie neapărat vizitată” 
va avea cele mai mari şanse de a atrage turişti 
străini. 
 
A3. Permanenţa factorilor de atracţie 

Permanenţa are în vedere durata de 
manifestare a factorilor de atracţie – durată care 

                                                 
1 Vezi, în acest sens, şi metodele propuse de Cocean P., 
Vlăsceanu şi Negoescu (2002) în „Geografia generală a 
turismului”, Ed. Meteor Press, Bucureşti şi, respectiv, 
Piperoglu (1966) - citat în Lew, A. (1987) - „A 
Framework of Tourist Attraction Research”, Annals of 
Tourism Research, Vol. 14, 1987 

depinde de condiţiile climatice, semnificaţiile 
culturale asociate unor activităţi, tradiţiile şi 
obiceiurile zonei sau ale turiştilor etc2. 

Din acest punct de vedere, vom acorda 
maxim 3 puncte fiecărei atracţii - astfel: 

• 1 punct se acordă atracţiilor turistice care 
îşi manifestă forţa de atracţie pe o 
perioadă scurtă (de maxim câteva zile) – 
de tipul evenimentelor, de exemplu; 

• 2 puncte se acordă atracţiilor turistice 
care îşi menţin atractivitatea pe o 
perioadă medie – de exemplu, câteva 
luni sau un sezon calendaristic; 

• 3 puncte se acordă atracţiilor turistice 
care îşi menţin capacitatea de a genera 
fluxuri turistice pe tot parcursul unui an 
calendaristic. 

 
A4. Notorietatea  

Notorietatea poate fi considerată ca o 
variabilă rezultantă a celorlalte trei menţionate 
anterior, dar, în acelaşi timp, ea este determinată 
şi de eforturile de marketing ale teritoriului în 
cauză. Notorietatea poate fi evaluată în raport cu 
numeroase criterii: 

• Măsura în care persoanele au auzit 
despre atracţia respectivă, sunt 
familiarizaţi cu numele acesteia şi/sau o 
pot identifica în mod corect; 

• Măsura în care persoanele dispun de 
informaţii pertinente despre atracţia 
respectivă – de exemplu, localizarea ei 
în arealul de interes sau perioada de timp 
optimă pentru a beneficia de 
proprietăţile ei specifice (peisaj, factori 
de cură etc.);  

• Cât de bine este cunoscută atracţia 
respectivă în raport cu altele din aceeaşi 
categorie şi cât de bine sunt percepute 
diferenţele specifice între ele etc. 

Din punct de vedere al notorietăţii, vom acorda 
fiecărui obiectiv maxim 3 puncte - astfel: 

• 1 punct se acordă atracţiilor turistice cu 
notorietate redusă – persoanele provenind 

                                                 
2 Vezi, în acest sens,şi distincţia între atracţii temporare şi 
permanente propusă de Lundberg (1980) - citat în Lew, 
A. (1987) - „A Framework of Tourist Attraction 
Research”, Annals of Tourism Research, Vol. 14, 1987 
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din aria de influenţă a atracţiei au auzit de 
ea, dar nu pot oferi detalii; 

• 2 puncte se acordă atracţiilor turistice cu 
notorietate medie – persoanele 
provenind din aria de influenţă a 
atracţiei au informaţii de bază despre 
atracţia respectivă, pe care o pot 
identifica în mod corect; 

• 3 puncte se acordă atracţiilor turistice cu 
notorietate mare – persoanele provenind 
din aria de influenţă a atracţiei cunosc 
detalii despre aceasta şi o menţioneaza 
imediat atunci când e vorba despre 
teritoriul de interes. 
 

Notorietatea este importantă deoarece, pe 
de o parte, ea condiţionează includerea 
destinaţiei în setul de opţiuni considerate la 
momentul alegerii locului de petrecere a 
vacanţei, iar pe de altă parte, deoarece ea 
sporeşte atractivitatea obiectivelor turistice, 
acţionând ca o confirmare a faptului că acestea 
merită vizitate. 
 
Exemplu de aplicare a metodologiei de 
analiză: evaluarea atractivităţii Cetăţii 
Sighişoara 

Cetatea Sighişoara poate fi considerată o 
atracţie unică pe plan internaţional şi va primi 3 
puncte pe acest criteriu – şi nu doar datorită 
arhitecturii specifice, istoricului bogat sau 
asocierii sale cu imaginea lui Vlad Ţepeş; ceea 

ce individualizează cu adevărat această atracţie 
este, în primul rând, specificul ei de “cetate 
locuită” – discutăm aici nu doar de simple 
ziduri, între care s-au aciuit ateliere 
meşteşugăreşti sau magazine de suveniruri, ci de 
un spaţiu viu, locuit permanent, cu ghivece de 
muşcate la ferestre şi copii alergând pe străzi.  

Cetatea Sighişoara are un potenţial 
excepţional de aditivitate, făcând parte dintr-o 
salbă de castele şi cetăţi autohtone – incluzând 
aici, de exemplu, castelul Bran sau Cetatea Alba 
Carolina (motiv pentru care este inclusă în 
majoritatea traseelor tematice oferite turiştilor 
străini care vizitează România). Ca atare, ea va 
primi 3 puncte pe acest criteriu. 

Din punct de vedere al permanenţei, una 
dintre problemele Cetăţii Sighişoara o reprezintă 
influenţa semificativă pe care factorii climatici o 
exercită asupra potenţialului său de atracţie – 
analizând indicatorii circulaţiei turistice, se 
observă că aceştia au valori mult mai mici în 
sezonul rece decât vara.  Din acest motiv, 
evaluarea cetăţii din punct de vedere al acestui 
criteriu îi va acorda acesteia doar 2 puncte din 
cele 3 posibile. 

Cetatea Sighişoara este una dintre cele mai 
bine cunoscute atracţii turistice ale României – 
datorită campaniilor de promovare, includerii 
sale în cataloagele tour-operatorilor şi pe lista 
monumentelor din patrimoniul mondial 
UNESCO - primind 3 puncte pe acest criteriu. 

 

 
Fig. 1: Reprezentarea grafică a evaluării atracţiei primare Cetatea Sighişoara 

 



GEOGRAPHIA
 N

APOCENSIS A
N. V

III
, n

r. 2
/20

14
 

ge
og

rap
hia

na
po

cen
sis

.ac
ad

-cl
uj.

ro

Potenţialul de dezvoltare agroturistică a microregiunii Tăşnad 

 91 

 
 

B. Criterii de analiză a atracţiilor secundare 
 
B1. Compatibilitatea cu o atracţie primară 

Compatibilitatea se bazează pe proprietăţile 
specifice ale unei atracţii secundare, care permit 
includerea vizitării ei în programul unei vacanţe 
generate de o atracţie primară. Gradul de 
compatibilitate al unei atracţii secundare 
reprezintă un criteriu calitativ de evaluare şi se 
referă la cât de bine completează ea atracţia 
primară care a generat călătoria la destinaţie – 
se adresează aceloraşi profile de turişti? Există o 
armonie între tipul de experienţă oferită de 
atracţia secundară şi experienţa generată de 
vizitarea atracţiei primare?  

Din punct de vedere al compatibilităţii, 
vom acorda fiecărei atracţii maxim 3 puncte: 

• 1 punct se acordă atracţiilor turistice 
secundare cu grad redus de 
compatibilitate în raport cu atracţia 
primară; 

• 2 puncte se acordă atracţiilor turistice 
secundare cu grad mediu de 
compatibilitate în raport cu atracţia 
primară; 

• 3 puncte se acordă atracţiilor turistice 
secundare cu grad ridicat de 
compatibilitate în raport cu atracţia 
primară;  

B2. Substituibilitatea în raport cu o atracţie 
primară 

În cazul în care atracţia primară este 
indisponibilă (din cauze meteorologice, de 
program de vizitare sau datorită aglomeraţiei) 
poate atracţia secundară reprezenta o soluţie 
alternativă viabilă de ocupare a timpului – 
respectiv, are capacitatea de a reprezenta un 
Plan B adecvat? 

Din punct de vedere al substituibilităţii, 
vom acorda fiecărei atracţii maxim 3 puncte: 

• 1 punct se acordă atracţiilor secundare 
cu grad redus de substituibilitate în 
raport cu atracţia primară; 

• 2 puncte se acordă atracţiilor secundare 
cu grad mediu de substituibilitate în 
raport cu atracţia primară; 

• 3 puncte se acordă atracţiilor secundare 

cu grad ridicat de substituibilitate în 
raport cu atracţia primară. 

 
B3. Proximitatea spaţială în raport cu o 
atracţie primară 

Apropierea spaţială de o atracţie primară 
este importantă, deoarece ea creşte şansele ca 
turistul să decidă să viziteze şi atracţia 
secundară „dacă tot este prin zonă”. Cu cât 
distanţa creşte, cu atât un drum dus-întors pare 
mai puţin probabil.1 

Din punct de vedere al proximităţii în 
raport cu atracţiile primare, vom acorda fiecărei 
atracţii secundare maxim 3 puncte - astfel: 

• 1 punct se acordă atracţiilor secundare 
aflate la peste două ore pe sens de 
atracţia primară2; 

• 2 puncte se acordă atracţiilor secundare 
aflate la o distanţă între 30 minute şi 
două ore pe sens faţă de atracţia primară; 

• 3 puncte se acordă atracţiilor secundare 
aflate la o distanţă mai mică de 30 
minute pe sens faţă de atracţia primară. 
 

B4. Conectivitatea cu atracţii primare 
Conectivitatea reprezintă un criteriu 

cantitativ de evaluare, care se referă la 
capacitatea unei atracţii de a se conecta, 
respectiv de a fi compatibilă cu una sau mai 
multe atracţii primare: o atracţie secundară 
prezintă un potenţial de atractivitate cu atât mai 
ridicat, cu cât este compatibilă cu mai multe 
atracţii primare.3 
                                                 
1 Vezi, în acest sens, şi metoda propusă de Piperoglu 
(1966) - citat în Lew, A. (1987) - „A Framework of 
Tourist Attraction Research”, Annals of Tourism 
Research, Vol. 14, 1987 
2 Vom considera pragurile de două ore, respectiv 30 minute, 
independent de mijlocul de transport folosit pentru deplasare, 
deoarece ne interesează, în principal, timpul consumat cu 
vizitarea atracţiei secundare, mai degrabă decât distanţa 
parcursă efectiv, efortul fizic sau cheltuielile realizate pentru 
a putea avea acces la atracţia secundară. Din punctul nostru 
de vedere, accesibilitatea (în termeni de infrastructuri şi 
mijloace de transport) sau costul sunt aspecte care ţin mai 
degrabă de amenajări, respectiv servicii – şi, ca atare, trebuie 
analizate într-o etapă ulterioară. 
3 Vezi, în acest sens, o discuţie mai detaliată în Lew, A. 
(1987) - „A Framework of Tourist Attraction Research”, 
Annals of Tourism Research, Vol. 14, 1987 



GEOGRAPHIA
 N

APOCENSIS A
N. V

III
, n

r. 2
/20

14
 

ge
og

rap
hia

na
po

cen
sis

.ac
ad

-cl
uj.

ro

Radu Cocean 

 92 

Din punct de vedere al conectivităţii cu 
atracţiile primare, vom acorda fiecărei atracţii 
secundare maxim 3 puncte - astfel: 

• 1 punct se acordă atracţiilor secundare 
conectate cu o singură atracţie primară; 

• 2 puncte se acordă atracţiilor secundare 
conectate cu două atracţii primare; 

• 3 puncte se acordă atracţiilor secundare 
conectate cu trei sau mai multe atracţii 
primare. 

 
Exemplu de aplicare a metodologiei de 
analiză a atracţiilor secundare: evaluarea 
atractivităţii Bisericii evanghelice din Saschiz 

Biserica evanghelică din Saschiz are un 
grad ridicat de compatibilitate cu Cetatea 
Sighişoara, datorită similarităţii turnului cu ceas 
(ca factor principal de atractivitate). Întrucât ea 
se adresează aceloraşi profiluri de turişti şi le 
oferă o experienţă asemănătoare, îi vom acorda 
3 puncte pe acest criteriu.  

În ceea ce priveşte substituibilitatea, 
aceasta este, însă, una medie – în contextul în 

care aceiaşi factori care afectează atractivitatea 
atracţiei primare acţionează de o manieră 
similară şi asupra atracţiei secundare; de 
exemplu, vremea nefavorabilă pentru o 
plimbare la pas prin Cetatea Sighişoara poate 
descuraja şi o deplasare cu maşina până la 
Saschiz. Ca atare, pentru acest criteriu putem 
acorda doar 2 puncte din 3 maxim posibile. 

Din punct de vedere al proximităţii spaţiale, 
Biserica evanghelică se află la o distanţă de 22 
km de Sighişoara, ceea ce echivalează cu 
aproximativ 24 de minute pe sens, de mers cu 
maşina (Conform http://distanta.ro/saschiz/sighisoara) - 
şi, implicit, cu 3 puncte pe acest criteriu. 

În fine, în ceea ce priveşte conectivitatea, 
trebuie amintit faptul că Saschizul se află la o 
distanţă de doar 33 km (aproximativ 27 de 
minute pe sens, de mers cu maşina (Conform 
http://distanta.ro/saschiz/rupea)) de Rupea, ceea ce ne 
permite să încadrăm Biserica evanghelică şi ca o 
atracţie secundară pentru Cetatea Rupea - şi să-i 
atribuim, pe cale de consecinţă, 2 puncte pe 
acest criteriu. 

 

 

Fig. 2: Reprezentarea grafică a evaluării atracţiei secundare Biserica Evanghelică din Saschiz 
 

Utilitatea metodologiei de analiză propusă 
Până în prezent, majoritatea metodelor de 

analiză a atracţiilor au fost orientate către 
atingerea a două obiective: 
• Evaluarea de ansamblu a atractivităţii 

destinaţiei pentru turişti 
Metodologia pe care o propunem noi este 

focalizată pe o analiză la nivel micro (de 

atracţie), mai degrabă decât una la nivel macro 
(de teritoriu). Deşi concluziile analizelor tuturor 
atracţiilor pot oferi o imagine de ansamblu şi 
asupra atractivităţii destinaţiei ca atare, vom 
propune, într-un articol viitor, alte criterii 
specifice pentru atingerea acestui obiectiv. 
• Realizarea de ierarhii de atractivitate a 

atracţiilor dintr-un teritoriu 
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Asemenea ierarhii sunt utile mai ales în 
situaţia în care bugetul de investiţii pentru 
dezvoltarea turismului nu permite intervenţia 
decât asupra unui număr limitat de atracţii (de 
exemplu, avem bani pentru realizarea de 
amenajări doar pentru cea mai importantă 
atracţie a teritoriului – şi trebuie să cădem de 
acord care este aceasta).  

Metodologia noastră permite şi o asemenea 
utilizare. Presupunând că investiţiile trebuie 
realizate în jurul unei singure atracţii, 
recomandăm următoarea abordare: 

1. focalizarea pe categoria atracţiilor 
primare; 

2. evaluarea fiecărei atracţii primare a 
teritoriului pe cele 4 criterii specifice 
(unicitate, aditivitate, permanenţă şi 
notorietate) şi însumarea punctajelor 
astfel obţinute; 

3. selectarea atracţiei primare cu scorul cel 
mai ridicat1. 
 

Din punctul nostru de vedere, însă, analiza 
atracţiilor principale şi secundare, conform 
metodologiei propuse în acest articol, este utilă 
mai ales pentru a identifica soluţii de 

maximizare a puterii atracţiilor primare, în 
fazele ulterioare de planificare.  

Spre exemplu, o planificare strategică a 
dezvoltării turismului în municipiul Sighişoara 
trebuie să găsească soluţii pentru a reduce 
influenţa factorilor climatici asupra atractivităţii 
Cetăţii Sighişoara (mai ales în contextul în care 
substituibilitatea resurselor secundare nu 
rezolvă de la sine problema): 
• fie prin punerea în valoare a altor atracţii 

primare în municipiu, care să atragă turişti şi 
în sezonul rece (eventual crearea unor 
asemenea atracţii, dacă ele nu există la 
momentul de faţă); 

• fie prin investiţia în amenajări şi servicii, 

                                                 
1 Atât evaluarea, cât şi selecţia atracţiilor se recomandă a 
se realiza partenerial, în întâlniri la care trebuie invitaţi 
toţi stakeholderii relevanţi, mai degrabă decât strict prin 
consultarea unor experţi. De asemenea, datele obţinute 
din aceste consultări trebuie raportate la opiniile turiştilor, 
culese prin cercetări de marketing (pe bază de sondaj, 
interviuri sau focus-grup) şi la date statistice provenind 
din surse oficiale. 

care să reducă impactul factorilor climatici 
asupra atracţiei primare (de exemplu, 
amenajarea unei pieţe festivaliere destinate 
unui târg de Crăciun medieval, crearea unui 
calendar bogat de evenimente desfăşurate în 
săli şi alte spaţii interioare, mai puţin 
afectate de vremea nefavorabilă, amenajarea 
de ateliere meşteşugăreşti în cadrul Cetăţii, 
care să creeze, de faţă cu turiştii, artizanat 
oferit spre vânzare ca suveniruri etc.) 
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