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Rezumat. Deşi în prezent există numeroase controverse cu privire la 
cele trei dimensiuni de regionalizare (regionalizarea pozitiv-ştiinţifică, 
simbolic-informală şi normativ-formală) în sensul modificării celei de a 
treia, datorită normelor şi principiilor de aderare la Uniunea Europeană şi, 
respectiv, accesării de fonduri structurale, regionalizarea simbolic-
informală [„produsă la nivelul mentalului colectiv al autoidentificării 
individuale şi de grup, al practicii cotidiene şi care cuprinde sfera culturii 
(...), fiind un factor, dar şi un rezultat al construcţiei sociale” (Benedek, 
2000, p. 47)] rămâne, în acelaşi timp, unul din stâlpii de susţinere în 
construcţia brandului regional. Astfel, regiunea Transilvania, conform 
rezultatelor cercetării efectuate, corespunde aproape întrutotul definiţiei pe 
care Paasi (2001, p.16) a dat-o regiunii, respectiv „pe de o parte, o 
construcţie socială – creată prin practici şi discursuri economice, politice, 
culturale şi administrative – dar, pe de altă parte, devine şi un actor al 
construcţiei; mai mult, poate deveni şi un centru de putere”. 

 
Cuvinte-cheie: destinaţie turistică; imaginea destinaţiei; brand 

turistic regional; formă de turism; marketingul destinaţiei. 
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Introducere 

Privite până în prezent ca unităţi de organizare spaţială a combinaţiei între 
regionalizarea pozitiv-ştiinţifică, simbolic-informală şi în acelaşi timp 
normativ-formală, cele opt unităţi ale ţării (Muntenia, Oltenia, Banat-Crişana, 
Maramureş, Transilvania, Bucovina, Moldova, Dobrogea) dispun în egală 
măsură de un potenţial turistic deosebit de atrăgător, în care se pot practica 
diverse forme de turism. 

Microdestinaţia Transilvania cuprinde partea centrală a României, 
respectiv regiunea intracarpatică delimitată la sud de Muntenia prin lanţul 
Carpaţilor Meridionali, la est de Moldova prin Carpaţii Orientali, la vest de 
Carpaţii Occidentali (Munţii Apuseni) care o separă de Banat-Crişana, iar în 
partea de nord se învecinează cu regiunea Maramureş. Din punct de vedere 
geografic este un platou înalt, cu înălţimi de maximum 500 de metri, fiind irigat 
de râurile Mureş, Someş, afluenţi ai Tisei şi de râul Olt, afluent al Dunării. Sub 
aspect administrativ-teritorial are în componenţă 10 judeţe: Alba, Bistriţa-
Năsăud, Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureş, Sălaj şi Sibiu. 
Cele mai importante oraşe ale regiunii sunt Cluj-Napoca, Alba Iulia, Braşov, 
Sibiu, Deva, Târgu Mureş, renumite atât ca centre culturale şi turistice, cât şi ca 
puternice centre industriale. Atracţiile turistice ale regiunii sunt remarcabile, 
amintind printre acestea: Catedrala Reîntregirii Neamului şi a Încoronării de la 
Alba Iulia, Castelul Bran, Biserica Neagră din Braşov, Castelul Huniazilor de la 
Hunedoara, Cetatea Medievală din Sighişoara sau capitala Daciei preromane de 
la Sarmisegetuza Regia. 

Cadrul operaţional 

Cercetarea, desfăşurată în perioada octombrie-decembrie 2010 – ianuarie 
2011 pe un eşantion de 1.887 de tineri, cu vârsta cuprinsă între 20-24 de ani, cu 
studii superioare în curs, a avut ca scop identificarea măsurii în care percepţiile 
rezidenţilor din diferite regiuni ale României cu privire la microdestinaţia 
Transilvania ajută la construcţia identităţii în elaborarea strategiei de marketing 
al destinaţiei. 

Conform clasificării formelor de turism propuse de Organizaţia Mondială 
a Turismului (OMT/ONU) în anul 1979, şi având la bază motivaţiile alegerii 
destinaţiei (turismul de afaceri şi motive profesionale, turismul balnear, 
turismul cultural, turismul de loisir, recreere şi odihnă, vizite la rude şi prieteni 
şi alte forme de turism), respondenţii au putut alege principala formă de turism 
predominantă practicată în regiunea Transilvania.  
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În ceea ce priveşte repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia 
Transilvania, rezultatele se prezintă astfel: 53,8% dintre respondenţi au 
considerat turismul de loisir, recreere şi odihnă ca fiind reprezentativ pentru 
această regiune, 24,2% au optat pentru turismul cultural, 9,0% au ales alte 
forme de turism, 6,7% au optat pentru turismul balnear,  4,3% s-au pronunţat 
pentru vizite la rude şi prieteni, în vreme ce 2,0% dintre respondenţi au optat 
pentru turism de afaceri şi alte motive profesionale (figura 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Transilvania 

 
Luând în considerare regiunile de provenienţă ale respondenţilor, se poate 

observa că turismul de loisir, recreere şi odihnă îşi păstrează constant prima 
poziţie ca formă de turism predominantă pentru această regiune istorică, fiind 
frecvent urmată de turismul cultural. Pe ultimul loc s-a clasat de cele mai multe 
ori turismul de afaceri şi motive profesionale. În structura regională stabilită, 
situaţia se prezintă astfel (tabelul 1): 

1) Regiunea de provenienţă Muntenia (figura 2):  
 53,6% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru regiunea Transilvania turismul de loisir, recreere şi odihnă; 
 27,7% au optat pentru turismul cultural;  
 8,5% au ales alte forme de turism; 
 5,4% au optat pentru turismul balnear;  
 2,5% au ales turismul de afaceri şi motive profesionale; 
 2,3% dintre respondenţi – vizite la rude şi prieteni. 
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Figura 2. Repartiţia formelor de turism pentru  microdestinaţia Transilvania.  
Regiune de origine respondenţi: Muntenia 

 
2) Regiunea de provenienţă Oltenia (figura 3):  
 52,2% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru Transilvania turismul de loisir, recreere şi odihnă; 
 14,7% au optat pentru turismul cultural; 
 13,4% au ales vizite la rude şi prieteni; 
 11,5% s-au pronunţat pentru alte forme de turism; 
 5,7% au ales turismul balnear; 
 2,5% dintre respondenţi au optat pentru turismul de afaceri şi motive 

profesionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Repartiţia formelor de turism pentru  microdestinaţia Transilvania.  
Regiune de origine respondenţi: Oltenia 
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3) Regiunea de provenienţă Banat-Crişana (figura 4):  
 51,5% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru Transilvania turismul de loisir, recreere şi odihnă;  
 18,8% au optat pentru turismul cultural; 
 11,9% au ales turismul balnear; 
 8,9% au optat pentru alte forme de turism;  
 5,9% au ales vizite la rude şi prieteni; 
 3,0% dintre respondenţi au optat pentru turismul de afaceri şi motive 

profesionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Repartiţia formelor de turism pentru  microdestinaţia Transilvania.  
Regiune de origine respondenţi: Banat-Crişana 

 
4) Regiunea de provenienţă Transilvania (figura 5):  
 51,4% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru regiunea lor turismul de loisir, recreere şi odihnă; 
 15,6% au optat pentru turismul cultural; 
 12,8% au ales turismul balnear; 
 10,1% au optat pentru alte forme de turism; 
 7,3% s-au pronunţat pentru vizite la rude şi prieteni; 
 2,8% dintre respondenţi au ales turismul de afaceri şi motive 

profesionale. 
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Figura 5. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Transilvania.  
Regiune de origine respondenţi: Transilvania 

 
5) Regiunea de provenienţă Bucovina (figura 6):  
 48,5% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru regiunea Transilvania turismul de loisir, recreere şi odihnă;  
 18,5% au optat pentru turismul balnear;  
 15,4% au ales turismul cultural; 
 10,3% au optat pentru vizite la rude şi prieteni; 
 5,2% au ales alte forme de turism; 
 2,1% dintre respondenţi au optat pentru turism de afaceri şi motive 

profesionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Repartiţia formelor de turism pentru  microdestinaţia Transilvania.  
Regiune de origine respondenţi: Bucovina 
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6) Regiunile de provenienţă Moldova şi Maramureş (figura 7): 
 48,9% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru Transilvania turismul de loisir, recreere şi odihnă; 
 29,2% au optat pentru turismul cultural;  
 9,4% au ales turismul balnear; 
 7,3% au optat pentru alte forme de turism; 
 3,1% au ales vizite la rude şi prieteni; 
 2,1% din respondenţi au ales turismul de afaceri şi motive 

profesionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Repartiţia formelor de turism pentru  microdestinaţia Transilvania.  
Regiune de origine respondenţi: Moldova şi Maramureş 

 
7) Regiunea de provenienţă Dobrogea (figura 8):  
 52,2% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru Transilvania turismul de loisir, recreere şi odihnă; 
 21,1% au ales turismul cultural;  
 11,1% au optat pentru turismul balnear; 
 7,8% au ales vizite la rude şi prieteni; 
 5,6% au optat pentru alte forme de turism; 
 2,2% dintre respondenţi au ales turismul de afaceri şi motive 

profesionale.  
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Figura 8. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Transilvania.  
Regiune de origine respondenţi: Dobrogea 

 
 

Tabelul 1 
Distribuţia răspunsurilor în funcţie de formele de turism  

şi regiunea de provenienţă a repondenţilor 
   - % - 

          Forme  
de turism 

 Regiune  
 provenienţă 
 respondenţi 

Turism de 
afaceri şi 
motive 

profesionale 

Alte 
forme de 

turism 
Turism 
balnear 

Turism 
cultural 

Turism 
de loisir, 
recreere 
şi odihnă 

Vizite la 
rude şi 
prieteni 

 Muntenia 2,5 8,5 5,4 27,7 53,6 2,3% 
 Oltenia 2,5 11,5 5,7 14,7 52,2 13,4% 
 Banat – Crişana 3,0 8,9 11,9 18,8 51,5 5,9% 
 Transilvania 2,8 10,1 12,8 15,6 51,4 7,3% 
 Bucovina 2,1 5,2 18,5 15,4 48,5 10,3% 
 Moldova şi 
 Maramureş 2,1 7,3 9,4 29,2 48,9 3,1% 

 Dobrogea  2,2 5,6 11,1 21,1 52,2 7,8% 
 
Opţiunea respondenţilor pentru turismul de loisir, recreere şi odihnă ca 

formă de turism reprezentativă pentru microdestinaţia Transilvania se poate 
explica în special prin prezenţa unui cadru natural deosebit de frumos oferit de 
Munţii Carpaţi şi prin promovarea intensivă a mitului Contelui Dracula. 

Asocierile referitoare la resursele naturale şi antropice pe care 
respondenţii le-au atribuit microdestinaţiei turistice Transilvania, sunt 
prezentate, în ordinea importanţei lor, în figura 9. 
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A.  POTENŢIALUL NATURAL % 

respondenţi 
relief: Munţii Carpaţi, Munţii Călimani, Munţii Apuseni, Depresiunea colinară a 
Transilvaniei, muntele Tâmpa, Podişul Transilvaniei, Dealul Feleac etc. 

 
3,9 

climă/elemente climatice: climat rece, aer de munte. 0,1 
hidrografie: râul Mureş, râul Someşul Cald, râul Someşul Rece, râul Târnava Mare, râul 
Târnava Mică,  lacul Sfânta Ana, Lacul Roşu, Bâlea Lac, lacul Ursu etc. 

 
1,7 

floră şi faună: Parcul Naţional Retezat. 2,3 
 

B.  POTENŢIALUL ANTROPIC % 
respondenţi 

vestigii istorice şi monumente de artă: castelul Bran, cetatea Sarmisegetuza 
Regia, castelul Huniazilor, cetatea Deva, cetatea Sighişoara, cetatea Râşnov, cetatea 
Alba Carolina, obeliscul Carolina etc. 

 
23,1 

 
elemente de etnografie şi folclor: muzică populară, dansuri populare, gastronomie, 
obiceiuri şi tradiţii etc. 

 
2,7 

muzee şi case memoriale: Muzeul Naţional Brukenthal, Muzeul Astra, Muzeul 
Aurului din Brad, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei etc. 

 
1,8 

instituţii cultural – artistice: Biserica Neagră, Catedrala Reîntregirii Neamului şi a 
Încoronării, Catedrala Romano-Catolică (Alba Iulia), biserici fortificate (Biertan, 
Saschiz, Valea Viilor), Mănăstirea Sâmbăta de Sus etc. 

 
3,2 

 
evenimente: festivalul medieval din Sighişoara. 0,2 
construcţii contemporane: Transfăgărăşanul, grădini botanice, exploatări 
industriale (sare, gaze naturale), centre de agrement, pârtii de schi, centre de afaceri, 
Universitatea Babeş-Bolyai, hotelul Dracula etc. 

 
4,3 

 
aşezări umane: Sibiu, Sighişoara, Braşov, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Poiana Braşov, 
Predeal, Târgu Mureş, Covasna, Sovata, Mediaş, Tuşnad, Sângeorz Băi, Făgăraş, 
Miercurea Ciuc, Deva, Ocna Sibiului, Sibiel etc. 

 
31,5 

 
 

C. ALTELE % 
respondenţi 

personalităţi istorice: Vlad Ţepeş, Matei Corvin, Avram Iancu. 4,0 
mituri: mitul lui Dracula. 10,5 
alte elemente/aspecte: ţinuturi (Ardeal, Ţara Haţegului, Ţara Moţilor, Ţara Bârsei), 
populaţie (saşi, secui, maghiari), oameni (amabili, cumpătaţi, harnici, mândri, 
prietenoşi, ospitalieri), apartenenţă (acasă, familie), recreere  etc. 

 
10,7 

 
Sursa: adaptat după Minciu, R. (2001). Economia turismului, Editura Uranus, Bucureşti, p. 16. 

 
Figura 9. Structura potenţialului turistic al regiunii Transilvania 
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Concluzii 

Din cercetare a rezultat că forma de turism preponderentă pentru regiunea 
Transilvania este turismul de loisir, recreere şi odihnă, urmată de turismul 
cultural, ceea ce se justifică, în principal, printr-un cadru natural deosebit, oferit 
de Munţii Carpaţi, promovarea intensivă a Contelui Dracula, dar şi prin 
vestigiile istorice de o importanţă şi frumuseţe extraordinare. 

În acelaşi timp, turismul balnear, care se bucură de o atenţie tot mai mare 
pe plan mondial, a fost menţionat de 6,7% dintre respondenţi, iar forma de 
turism de afaceri şi alte motive profesionale a fost preferată de doar 2% dintre 
respondenţi. Din prezentarea acestor ultime două forme de turism, rezultă 
necesitatea promovării mai intense a resurselor balneare cu rolul lor în 
menţinerea şi refacerea stării de sănătate a populaţiei. 

De asemenea, pentru o evaluare cât mai corectă a microdestinaţiei 
turistice Transilvania, este necesară efectuarea de cercetări similare şi pentru 
celelalte categorii de populaţie, de diferite vârste şi cu niveluri diferite de 
educaţie. 
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