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METODOLOGIE DE EVALUARE A AMENAJARILOR 
TURISTICE 

 
RADU COCEAN

1
  

 
 

Abstract: The paper develops an evaluation methodology for tourism infrastructures, equipments and 
facilities, based on three reference points: legal standards, performance of direct competitors and best 
practices worldwide. This methodology is useful in identifying strengths and weaknesses for tourism 
resources, as well as potential investments for compliance, catching up, amplifying or consolidating 
performance.  

 
Cuvinte cheie: amenajare turistică, atracții și resurse turistice, unitate funcțională, calitatea execuției, 
accesibilitatea, siguranța, capacitatea și impactul amenajării asupra mediului. 
 
 
Obiectivul urmărit 

Articolul de faţă încheie o trilogie dedicată 
analizei atractivităţii resurselor turistice. Astfel, 
anterior am propus metodologii specifice de 
evaluare a atracţiilor primare şi secundare 
(Cocean, R. – Metodologie pentru micro-analiza 
atracțiilor turistice – Geographia Napocensis, 
Anul VIII, nr. 2, 2014) şi a resurselor turistice 
(Cocean, R., Moisescu, O., Toader, V. – 
Economie şi planificare strategică în turism – 
Ed. Risoprint, 2014). În contextul în care 

practica ne solicită imperativ un instrumentar 
operaţional unitar, am considerat necesar să 
completăm această listă cu o lucrare dedicată 
special metodologiei de evaluare a amenajărilor 
turistice. 
 
Scurtă prezentare a cadrului conceptual 

În lucrările anterioare am detaliat relaţia 
dintre atracţii, amenajări şi resurse – ca atare, 
acum vom relua doar cadrul conceptual general, 
ilustrat aici sub forma unei diagrame de sinteză: 

 

 
 

Fig. 1. Modelul valorificării atracțiilor turistice  
(adaptare după Cocean, Moisescu şi Toader: 2014) 

 
Aşa cum rezultă şi din această diagramă, 

amenajările sunt cele care pun în valoare 
atracţiile şi le transformă în resurse - resurse 
pregătite pentru a fi, ulterior, procesate şi 
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transformate în produse turistice, de către 
structuri (organizaţii) specifice.  

În acest sens, cea mai relevantă definiţie ni 
se pare a fi cea oferită de Ilieş, conform căreia 
amenajarea turistică reprezintă “intervenţia 
antropică 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 turistic”1. 
De asemenea, amintim clasificarea amenajărilor 
propusă într-o lucrare anterioară2: 

• construcţii şi alte tipuri de infrastructuri 
specifice: 

o cu scop turistic 
o cu scop general, dar accesibile şi 

turiştilor  
• echipamente şi facilităţi: 

o cu scop turistic  
o cu scop general, dar accesibile şi 

turiştilor 
• reţelele-suport: 

o reţelele de transport până la, la 
și de la destinaţie 

o reţelele de utilități publice a 
destinației. 

 
Fundamentele metodologiei propuse 

Implicaţii ale focalizării asupra 
amenajărilor existente 
Metodologia se focalizează pe analiza 

amenajărilor existente, ceea ce are două 
implicaţii importante: 
• metodologia presupune evaluarea realităţii 
faptice a terenului, şi nu doar schiţele dintr-un 
proiect de investiţie. Ea reflectă o fotografie 
fidelă a status-quo-ului de la momentul 
realizării analizei, fără a-şi propune să se aplice 
şi asupra unui viitor posibil. Considerăm că 
analiza amenajărilor propuse într-un proiect de 
investiţii necesită o reflecţie metodologică 
distinctă, care nu face obiectul actualei lucrări; 
• metodologia nu evaluează şi impactul 
inexistenţei unor amenajări – chiar dacă acesta 

                                                 
1 Ilieș, M. – Amenajarea turistică – Ed. Casa Cărții de 
Știință, 2007  
2 Cocean, R., Moisescu, O., Toader, V. – Economie şi 
planificare strategică în turism – Ed. Risoprint, 2014 

reprezintă un aspect important la momentul 
evaluării gradului de pretabilitate pentru turism 
al unei resurse. Cu alte cuvinte, metodologia nu 
este adecvată pentru a identifica necesarul de 
amenajări suplimentare, ci doar necesarul de 
intervenţii în cadrul amenajărilor existente. 
 

Nivelul de analiză 
Evaluarea amenajărilor turistice existente se 

realizează punctual, la nivel micro, al fiecărei 
resurse studiate şi nu global, la nivelul întregii 
destinaţii. 

Chiar şi aşa, însă, o resursă turistică poate 
include numeroase amenajări – spre exemplu, în 
cazul Salinei Turda, discutăm despre o 
construcţie la suprafaţă şi despre numeroase 
galerii amenajate în subteran; un lift interior şi 
scări de acces; o roată panoramică şi un lac 
amenajat pentru plimbări cu barca; reţele 
complexe de iluminat interior şi ventilaţie; spaţii 
de parcare şi drumuri de acces etc.  

Ba mai mult - uneori, chiar şi o amenajare 
individuală poate fi o combinaţie complexă de 
elemente diferite – spre exemplu, o instalaţie de 
transport pe cablu poate fi descompusă, pentru 
scopul analizei, în echipamente (telecabina), 
reţele-suport (reţeaua de energie electrică) şi 
construcţii (clădirile-terminal). 

În ceea ce ne priveşte, vom considera că 
nivelul individual de analiză este reprezentat de 
unitatea funcţională – respectiv, de sistemul de 
amenajări care oferă împreună valoarea 
aşteptată de turist, fără a mai depinde 
funcţional de existenţa altor amenajări. În 
exemplul anterior, unitatea funcţională este 
reprezentată de întreaga instalaţie de transport 
pe cablu şi nu de fiecare dintre elementele sale 
componente, care nu pot asigura valoarea 
aşteptată de turist acţionând individual (fără 
reţeaua de energie electrică, telecabinele sunt 
inutile – şi viceversa). 
 În acest context, abordarea noastră 
presupune ca: 
• la nivelul fiecărei resurse turistice să se 
identifice toate amenajările relevante, constituite 
ca unități funcționale; 
• fiecare dintre aceste unităţi funcţionale să fie 
evaluată individual, pentru fiecare criteriu de 
analiză stabilindu-se un punctaj - dublat de 
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observaţii punctuale privind eventualele 
probleme, respectiv principalele atuuri şi 
posibile intervenţii necesare; 
• la nivelul întregii resurse, să se calculeze un 
punctaj mediu, prin realizarea unei medii între 
scorurile parţiale (înregistrate la nivelul fiecărei 
unităţi funcţionale în parte) - dublat de 
observaţii sintetice privind problemele, atuurile 
şi intervenţiile necesare. 
 

Abordarea comparativă 
 Metodologia propusă presupune raportarea 
fiecărei amenajări la trei termeni de referinţă: 
• prevederile legale sau standardele tehnice în 
domeniu; 
• amenajările realizate pentru punerea în 
valoare a unor atracţii similare, cu care resursa 
analizată concurează în mod direct; 
• amenajările realizate pentru punerea în 
valoare a unor atracţii similare, considerate a fi 
exemple de bună practică pe plan mondial. 
 Comparaţia se realizează pe o scală de la -1 
la 2, unde valorile au următoarea semnificaţie: 
• -1 = amenajarea nu respectă prevederile 
legale sau standardele tehnice în domeniu. 
 O asemenea situaţie este posibilă în 
condiţiile unor amenajări improvizate, sau în 
condiţiile deteriorării amenajărilor existente în 
timp. De regulă, situaţia se regăseşte în cazul 
unor amenajări închise vizitării publicului şi 
impune investiţii de conformare. 
• 0 = amenajarea este realizată strict la nivelul 
prevederilor legale sau a standardelor tehnice 
din domeniu (considerate a fi standarde 

minimale de performanţă), dar sub nivelul 
amenajărilor existente pentru punerea în valoare 
a unor resurse similare, cu care resursa analizată 
concurează în mod direct. 
În acest caz, resursa respectivă are un 
dezavantaj competitiv direct în raport cu 
concurenţa, materializat sub forma unui punct 
slab – de natură a impune investiţii de 
recuperare a decalajelor. 
• 1 = amenajarea este realizată la acelaşi nivel 
sau peste nivelul amenajărilor existente pentru 
punerea în valoare a unor resurse similare, cu 
care resursa analizată concurează în mod direct, 
dar sub nivelul amenajărilor realizate pentru 
punerea în valoare a unor resurse similare, 
considerate a fi exemple de bună practică pe 
plan mondial. 
 În acest caz, resursa respectivă are un 
avantaj competitiv direct în raport cu 
concurenţa, materializat sub forma unui punct 
tare relativ – de natură a impune investiţii de 
amplificare a avantajului deţinut. 
• 2 = amenajarea este realizată la acelaşi nivel 
sau peste nivelul amenajărilor realizate pentru 
punerea în valoare a unor resurse similare, 
considerate a fi exemple de bună practică pe 
plan mondial. 
În acest caz, resursa respectivă are un avantaj 
competitiv direct în raport cu concurenţa, 
materializat sub forma unui punct tare absolut – 
de natură a impune investiţii de consolidare a 
avantajului deţinut. 

 
 
          -1            0                                  1                                  2  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 2 Scala de evaluare folosită în metodologia de evaluare a amenajărilor turistice 
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În acest context, metodologia noastră a inclus 
doar criterii pentru care: 
• se pot identifica prevederi legale sau 
standarde tehnice, care definesc niveluri 
așteptate ale performanței minime necesare 
pentru autorizarea funcționării respectivei 
amenajări sau/și pentru autorizarea introducerii 
resursei respective în circuitul turistic; 
• se pot identifica metrici şi măsurători 
obiective, care să poziţioneze în mod corect 
amenajările existente în teritoriul de interes în 
raport cu cele existente în teritorii concurente 
sau cu exemple de bună practică pe plan 
mondial. În acest sens, un criteriu ca “estetica 
amenajării” nu a fost inclus în analiză, 
considerându-se că evaluarea sa ar fi cu greu 
realizată de o manieră obiectivă chiar şi de către 
un panel de experţi. 
 

Abordarea multicriterială şi utilizarea 
panelului de experţi 

 Metodologia noastră este una multicriterială 
- în dublu sens: 
• pe de o parte, ea utilizează mai multe criterii 
diferite de analiză pentru fiecare atracţie (ca, de 
exemplu, calitatea şi siguranţa în exploatare). 
Necesitatea unui set de criterii este impusă de 
natura multi-dimensională a valorii așteptate de 
client, pentru care și calitatea, și siguranța în 
exploatare reprezintă factori cheie în evaluarea 
unei amenajări turistice cu care ia contact; 
• pe de altă parte, unele dintre criteriile 
folosite sunt, de fapt, criterii compozite, pentru 
care punctajul final reprezintă un index, ce ţine 
cont de mai multe sub-criterii specifice. 
Evaluarea amenajării, pe fiecare dintre criteriile 
propuse, se va realiza de către un panel de 
experţi (incluzând, de exemplu, ingineri şi 
arhitecţi) şi nu direct de către turişti. Cercetările 
de marketing, care sintetizează opiniile turiştilor 
(exprimate sub forma unor atitudini faţă de 
amenajare sau sub forma satisfacţiei rezultate 
din utilizarea acesteia) pot, însă, completa 
metodologia propusă de noi, prin analiza unor 
aspecte subiective, pe care panelul de experți nu 
le poate analiza – un exemplu relevant în acest 
sens fiind, din nou, estetica amenajării.   

 

Criteriile de analiză propuse   
 Criteriul 1: Calitatea execuţiei amenajării 
Calitatea execuţiei reprezintă un criteriu 
compozit, în structura căruia intră sub-criterii 
referitoare la: 
• autenticitatea amenajării – spre exemplu, în 
cazul proiectelor de turism finanţate în perioada 
2007-2014 prin măsura 313 din FEADR, Ghidul 
de finanţare prevedea următoarea obligaţie 
minimală: “Construcţia, modernizarea şi 
extinderea clădirilor trebuie să respecte/ 
păstreze arhitectura specifică locală”. Ȋn acest 
sens, în Anexa 13 la Ghid există norme explicite 
privind aria minimă a parcelei și procentul de 
ocupare a terenului, precum și reglementări cu 
privire la construcţie, acoperiş, împrejmuiri, 
canalizare etc.1 
• parametrii standard și performanţele 
funcţionale – care depind, în mod semnificativ, de 
natura amenajării. Un exemplu în acest sens este 
oferit de Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind eliberarea 
certificatelor de clasificare a structurilor de 
primire turistice cu funcţiuni de cazare şi 
alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de 
turism, care menţionează următoarele: 

(3) Lungimea patului din spaţiile de 
cazare prevăzute la alin. (2) va fi de 
minimum 200 cm în cazul structurilor de 
primire turistice cu funcţiuni de cazare de 
3, 4 şi 5 stele/margarete şi de minimum 
190 cm în cazul structurilor de 1 şi 2 
stele/margarete. Se exceptează patul 
suplimentar, ale cărui dimensiuni pot fi 
mai mici.2 

• calitatea materialelor folosite – spre 
exemplu, acelaşi Ordin prevede că: 

ART. 20 - Pentru structurile de primire 
turistice cu funcţiuni de cazare clasificate la 

                                                 
1 *** - Ghidul de finanțare aferent măsurii 313 – FEADR 
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_pndr_20
07_2013_masura_313_incurajarea_activitatilor_turistice 
2 *** - Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind eliberarea certificatelor de 
clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni 
de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor 
de turism  
http://www.hihostels-romania.ro/Ordin1.pdf 
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categoriile de 4 şi 5 stele se utilizează 
lenjerie din materiale de calitate 
superioară. 
ART. 21 - Pentru toate tipurile şi 
categoriile de structuri de primire 
turistice cu funcţiuni de cazare se 
utilizează lenjerii de pat şi prosoape de 
culoare albă, rezistente la procesele 
termice/chimice de spălare şi sterilizare, 
care se schimbă în mod obligatoriu la 
eliberarea camerei, iar pentru sejururile 
mai lungi, conform specificaţiilor din 
tabel sau ori de câte ori este nevoie, 
conform prevederilor art. 13 lit. (q).1 

 Calitatea este, probabil, criteriul compozit a 
cărui semnificaţie (şi structură) depinde cel mai 
mult de natura exactă a amenajării – nu în toate 
cazurile, de exemplu, autenticitatea este o 
variabilă importantă (ar fi dificil, de exemplu, 
de stabilit ce anume înseamnă “autentic” atunci 
când vine vorba despre o instalaţie de transport 
pe cablu). Ca atare, determinarea exactă a 
mixului de subcriterii folosite aici trebuie să 
aibă la bază o reflecţie punctuală, la nivelul 
fiecărei amenajări în parte. 
 Un exemplu în acest sens îl reprezintă 
amenajările destinate primirii turiştilor în scop 
de cazare, pentru care legiuitorul a simţit nevoia 
adoptării unui set foarte complex de criterii 
specifice de calitate – menite să permită 
(împreună cu alte criterii ce ţin de calitatea 
serviciilor oferite sau de diversitatea acestora) 
clasificarea pe stele, respectiv margarete, a 
structurilor de primire turistică cu funcţiuni de 
cazare. 
 
 Criteriul 2: Accesibilitatea amenajării 
 Într-o accepţiune largă, accesibilitatea se 
referă la pretabilitatea amenajării pentru a fi 
folosită de toate categoriile de turişti – 
indiferent de experienţă sau condiţie fizică. În 
sens restrâns, accesibilitatea se referă la 
pretabilitatea amenajării pentru a fi folosită de 
turişti cu diferite grade de handicap. 
 De exemplu, conform Normativului privind 
adaptarea construcţiilor civile şi spaţiului 
urban la nevoile individuale ale persoanelor cu 

                                                 
1 Idem. 

handicap, adoptat prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice nr. 189/2013: 

VII.5.1.(4) Ȋn sălile pentru spectacole va fi 
prevăzut un număr de minim 2 locuri 
pentru persoane care se deplasează în 
fotoliu rulant la un număr de 50 de 
spectatori. Acestea trebuie să fie integrate 
între celelalte locuri ale sălii şi 
poziţionate alăturat două câte  două, 
astfel încât să permită şederea a două 
persoane în fotoliu rulant una lângă 
cealaltă şi în imediata vecinătate, pe 
locurile obişnuite, a  însoţitorilor 
acestora.2 

 Accesibilitatea este, la rândul ei, un criteriu 
compozit, în structura sa intrând sub-criterii 
referitoare la accesibilitatea specifică a 
amenajării pentru diferite categorii de turiști 
(nevăzători, persoane cu handicap locomotor, 
persoane în vârstă, copii etc.) 
 Atunci când vine vorba despre acest criteriu 
al accesibilităţii, unele structuri turistice se 
focalizează pe crearea unor amenajări care 
depăşesc cu mult specificaţiile legale minimale, 
pentru a se poziţiona pe piaţă ca fiind user-
friendly pentru toate categoriile de turişti. 
 
 Criteriul 3: Siguranţa în exploatare a 
amenajării 
 Nivelurile minime privind siguranţa în 
exploatare sunt prevăzute în mod explicit de 
norme legale şi standarde tehnice – spre 
exemplu, în cazul instalaţiilor de teleschi, 
Cerinţele tehnice privind utilizarea instalaţiilor 
de transport pe cablu pentru persoane – 
teleschiuri şi telesănii publicate de ISCIR 
prevăd următoarele: 

3.2.7 Dispozitive de securitate 
3.2.7.1 În  măsura în care este posibil, 
orice defecţiune a instalaţiei, care ar 
putea conduce la o situaţie de 
nesiguranţă, trebuie să fie detectată, 
semnalată şi prelucrată cu ajutorul unui 

                                                 
2 *** - Ordinul viceprim-ministrului, ministrului 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
189/2013 
http://www.infocons.ro/wp-content/uploads/2014/08/NP-
051-normativ-privind-acesibilizarea-spatiului-urban.pdf 
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dispozitiv de securitate. Această prevedere 
se aplică pentru toate situaţiile care pot 
afecta securitatea. 
3.2.7.2 Instalaţia trebuie să poată fi oprită 
manual în orice moment. 
3.2.7.3 După ce instalaţia a fost oprită de 
un dispozitiv de securitate, repornirea 
acesteia nu poate fi efectuată decât după 
ce au fost luate măsurile corespunzătoare 
situaţiei respective.1 

 Securitatea este și ea un criteriu compozit, 
incluzând sub-criterii care vizează securitatea în 
raport cu anumite riscuri specifice (incendiu, 
cutremur, explozii, accidente etc.) 
 Întrucât siguranţa este o variabilă cheie 
pentru asigurarea satisfacţiei turistului, adeseori 
structurile turistice investesc pentru a depăşi 
aceste standarde – şi a dobândi, astfel, un 
avantaj competitiv relevant. Ca atare, evaluarea 
corectă a fiecărei amenajări necesită şi o 
raportare la concurenţa directă, respectiv la 
exemplele de bună practică pe plan mondial. 
 
 Criteriul 4: Capacitatea amenajării 
 Prevederile legale şi normele tehnice de 
exploatare stabilesc adeseori niveluri minime 
sau/şi maxime pentru capacitatea fiecărui tip de 
amenajare – de exemplu, Ordinul nr. 65/2013 
pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind eliberarea certificatelor de clasificare a 
structurilor de primire turistice cu funcţiuni de 
cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi 
brevetelor de turism prevede următoarele: 

Pensiune agroturistică este o structură de 
primire turistică, având o capacitate de 
cazare de până la 8 camere, funcţionând 
în locuinţele cetăţenilor sau în clădire 
independentă, care asigură în spaţii 
special amenajate cazarea turiştilor şi 
condiţiile de pregătire şi servire a mesei, 
precum şi posibilitatea participării la 
activităţi gospodăreşti sau 
meşteşugăreşti.2 

                                                 
1 ISCIR - Cerinţele tehnice privind utilizarea instalaţiilor de 
transport pe cablu pentru persoane – teleschiuri şi telesănii - 
http://www.iscir.ro/doc/legislatie/PT_R10_2003.pdf 
2 *** - Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind eliberarea certificatelor de 
clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni 

 Atunci când vine vorba despre capacitate, un 
termen de referinţă echivalent pentru normele 
legale sau tehnice îl reprezintă și capacitatea 
maximă de susţinere a amenajării respective – 
cu alte cuvinte, numărul maxim de persoane 
care pot utiliza respectiva amenajare în condiţii 
de siguranţă, înainte să apară efecte negative 
asupra resursei turistice, asupra satisfacţiei 
turiştilor, asupra mediului sau asupra 
comunității locale de destinație.  
 În România, metodologia de calcul a 
indicatorilor capacității maxime de susținere a 
fost dezvoltată de Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare în Turism.  
 Spre exemplu, pentru staţiunile turistice de 
litoral, realizate exclusiv pentru cură heliomarină, 
găsim pe site-ul Institutului următorul instrument 
de calcul pentru determinarea capacităţii maxime 
de susţinere a plajelor amenajate și introduse în 
circuitul turistic: 
 

 
Fig. 3 Instrument de calcul pentru determinarea 

capacităţii de susţinere a plajelor – print-screen al 
site-ului Institutului Naţional de Cercetare-

Dezvoltare în Turism3 
 
 Criteriul 5: Impactul amenajării asupra 
mediului 
 Impactul amenajării asupra mediului poate 
ţine de performanţele funcţionale ale fiecărei 
amenajări (exemple relevante în acest sens fiind 
consumul de apă sau contribuţia la generarea de 
gaze cu efect de seră) sau poate fi determinat de 
anumite opţiuni de amplasare, design şi execuţie 
(în cazul reţelelor de transport rutier, de 
exemplu). 

                                                                               
de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor 
de turism  
http://www.hihostels-romania.ro/Ordin1.pdf 
3 INCDT -  Calculul capacității turistice de suport - 
http://smcse.incdt.ro/index.pl/ccts_ro 
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 În acest sens, și criteriul impactului asupra 
mediului este unul compozit, în structura sa 
intrând subcriterii care detaliază impactul asupra 
componentelor principale ale mediului (apă, aer, 
sol, biodiversitate etc.) 
 În România, legislaţia de mediu este una 
detaliată şi restrictivă, prevăzând proceduri 
speciale pentru obţinerea avizelor de mediu 
necesare construcţiei sau/şi funcţionării 
diferitelor amenajări, menite să asigure un 
impact negativ minimal. 
 
 Utilitatea metodologiei propuse 
 Utilitatea (şi limitele) unei asemenea 
metodologii de evaluare a amenajărilor se pot 
analiza pe două paliere: 
• metodologia permite identificarea 
intervenţiilor necesare pentru transformarea 
atracţiilor în resurse. Astfel, ea poate ajuta la 
selecţia resurselor în cazul cărora se vor realiza 
investiţii pentru crearea de produse turistice 
viabile. 
 O observaţie importantă în acest moment se 

referă la faptul că metodologia pe care o 
propunem reprezintă doar un prim pas dintr-un 
proces mult mai complex; ea se încadrează în 
categoria evaluărilor generale, menite să ofere o 
imagine de ansamblu asupra resurselor turistice 
ale unui teritoriu. Ca atare, ea este utilă 
planificatorului în faza de evaluare iniţială a 
patrimoniului turistic existent, înainte de a intra 
în detaliile tehnice şi financiare specifice 
studiilor de fezabilitate ale proiectelor de 
investiţii. 
 
• metodologia este în aşa fel calibrată încât să 
asigure o perspectivă comparativă 
În acest fel, metodologia este utilă ca instrument 
de benchmarking și poate fi aplicată pentru 
definirea punctelor tari și a punctelor slabe ale 
resurselor turistice ale teritoriului, în cadrul unor 
analize SWOT sau SWOTM (Cocean, R., 
Moisescu, O., Toader, V. – Economie şi 
planificare strategică în turism – Ed. Risoprint, 
2014). 

 
Anexă – Instrumentul de evaluare 

Instrumentul de evaluare rezultat din combinarea acestor criterii poate arăta astfel: 
 

Evaluarea fiecăreia amenajări relevante  
Criteriu -1 0 1 2 Observaţii 

• Calitatea execuţiei      
• Accesibilitatea      
• Siguranţa în exploatare      
• Capacitatea      
• Impactul asupra mediului      
Evaluarea resursei turistice care include toate amenajările relevante analizate mai sus                

Criteriu Scor mediu Observații 
• Calitatea execuţiei   
• Accesibilitatea   
• Siguranţa în exploatare   
• Capacitatea   
• Impactul asupra mediului   
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