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Rezumat. 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 (prelucrat după 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). 

Autorii îşi propun, pornind de la aceste considerente, dezvăluirea 
elementelor de brand regional, cu identificarea acelor funcţii sau forme 
de turism (recreativă, curativă şi/sau culturală) specifice unei Oltenii 
„încă nevăzute şi neştiute”. 

 
Cuvinte-cheie: microdestinaţie turistică; imaginea destinaţiei; 

brand turistic regional; turism balnear; marketingul destinaţiei. 
 
Cod JEL: M31. 
Coduri REL: 14F, 14G. 

                                                 
* Lucrarea reprezintă o parte a unei cercetări, detaliată în volumul XVIII, nr. 2/2011. 
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Introducere  

Cuprinsă în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, regiunea istorică 
Oltenia este regiunea „primului uscat continental, geologic al regiunilor 
carpatice, în care Neamul Românesc şi-a păstrat şi etnicitatea, şi graiul cel mai 
curat, şi în fine, ea este şi regiunea în care specificul românesc, în port, credinţă 
şi cultură, apare în cea mai curată şi caracteristică formă” (Popescu Voiteşti, 
1943, p. 189), caracteristica sa dominantă fiind „întâlnirea aci, a Muntelui cu 
Dunărea, cele două axe care au condiţionat, din vremi depărtate, istoria 
elementului autohton din Carpaţi” (Donat, 1943, p. 299). 

Reflectând „binomul fundamental din istoria românilor latinitate-
statalitate” (Theodorescu, 2003, p. 3), Oltenia, ca microdestinaţie turistică este 
delimitată din punct de vedere geografic la est de râul Olt, la sud şi vest de 
Dunăre, iar la nord de Carpaţii Meridionali. Sub aspect administrativ-teritorial, 
cuprinde judeţele: Dolj (unul dintre cele mai mari judeţe ale ţării), Gorj (cu cele 
mai întinse suprafeţe de pajişti alpine), Mehedinţi (cu inegalabila Valea 
Dunării, mai ales în sectoarele Porţile de Fier şi Cazane), Olt (cu pitorescul 
luncilor Dunării şi Oltului) şi Vâlcea („spaţiul cel mai bogat în ctitorii din 
întreaga Ţară Românească” [Theodorescu, 2001, p. 140] şi, în acelaşi timp, 
spaţiul cu cele mai multe ape minerale „cunoscute de multă vreme şi folosite 
astăzi într-o măsură din ce în ce mai mare […], staţiunile în care ele se află 
putând fi comparate […] cu oricare din staţiunile din străinătate cu ape 
similare” [Preda, 1943, p. 209]). 

Din „lada de zestre turistică” a Olteniei, se pot „scoate” elemente cu 
caracter geografic, istoric, religios/cultural-artistic, etnografic şi folcloric care, 
în ciuda presiunilor şi a trecerii timpului, şi-au păstrat identitatea şi/sau 
unicitatea. 

Printre elementele geografice, Munţii Olteniei (cu Grupa Parâng şi Grupa 
Retezat - Godeanu) se înscriu ca fiind „cei mai icumenici şi mai habitabili din 
toţi munţii pământului românesc […], în ei suie, coboară şi se încrucişează cele 
mai numeroase, mai bătrâne şi mai bătătorite drumuri de transhumanţă, pe 
culmile lor se răsfaţă vara cele mai întinse şi bogate păşuni alpine” (Conea, 
1943, p. 16); Podişul Mehedinţi şi Podişul Getic cu numeroasele peşteri 
caracteristice (Peştera Topolniţa – cu numeroase formaţiuni carstice 
spectaculare, Peştera Muierilor – locuită din cele mai vechi timpuri, Peştera 
Tismana, Peştera lui Zamolxe, Peştera Polovragi, Peştera Cloşani – unde turiştii 
pot afla o multitudine de lucruri despre lilieci etc.); Podul natural de la Ponoare 
(Podul lui Dumnezeu – „o imensă arcadă carstică, rămasă prin prăbuşirea 
tavanului unei peşteri”), Muzeul Trovanţilor (sau „pietrele care cresc” - 
formaţiuni de siliciu pietrificat, care cresc sub formă de tuberculi de piatră), 
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Cheile Sohodolului, Cheile Olteţului (uşor de parcurs, dar spectaculoase), 
Defileul Jiului, Dunărea cu Cazanele şi Porţile de Fier care reprezintă „cel mai 
grandios defileu al Europei […]” (Vâlsan, G., în Ionel, 2007, p. 70) etc.  

Dar poate că, dintre elementele geografice, cele mai importante pentru 
viaţă şi sănătate rămân izvoarele de ape minerale cu care Oltenia este cea mai 
înzestrată dintre microdestinaţiile turistice ale ţării, fiind localizate în staţiunile 
Călimăneşti, Căciulata, Olăneşti, Govora, Ocnele Mari – Ocniţa, Săcelu şi Bala. 

Elemente istorice cu caracter de identitate/unicitate sunt culele – 
„simboluri ale fortificării pentru apărarea pământului” (Theodorescu, 2003, p. 3) – 
de la Măldăreşti, Groşerea, Cula Greceanu, Glogova, Cula lui Cuţui, Cula lui 
Cornoiu sau Cula lui Tudor Vladimirescu, de remarcat fiind şi Casa Băniei, 
Casa Glogoveanu sau Casa lui Anton Pann, dar şi castrul Roman Drobeta, Băile 
romane, podul lui Traian care „a legat la un loc capetele lanţului carpatic, rupt 
de Dunăre […], săpând în piatră cel dintâi drum peste clisurile fluviului […]. 
De aici, din Banatul Olteniei, pornesc Basarabii – marca Olteniei; de aici pleacă 
mai târziu Mihai Viteazul; iar mai aproape de zilele noastre, tot de sub aceşti 
munţi a pornit Tudor Vladimirescu […]” (prelucrat după Mehedinţi, S., în 
Ionel, 2007, p. 71). Tot în această zonă, se pot admira chipul lui Decebal 
sculptat în munte – „cea mai mare statuie din Europa, cu doar şase metri mai 
mică decât Statuia Libertăţii din New York, dar cu opt metri mai mult decât 
monumentul lui Christos din Rio de Janeiro” (prelucrat după Neacşu et al., 
2009, p. 284) sau privelişti de neuitat de pe Transalpina („Drumul regelui”) care 
face legătura între Oltenia şi Transilvania, sau ruinele cetăţii Ada Kaleh, pe 
vremuri situată la hotarul a trei ţări: România, Serbia şi Ungaria, de a cărei 
frumuseţe „au rămas fermecaţi Hans Christian Andersen şi Alexander Korda” 
[Ţuţui, 2010, p. 8] şi ai cărei locuitori – turcii- erau „vestiţi producători de 
ţigarete şi de alte produse purtând marca îndeletnicirii lor”: rom, cafea la nisip, 
bragă, rahat, halva, baclavale, peltea, ciubuce, narghilele etc (prelucrat după  
Roman I., 2005, pp. 64-65).  

În Oltenia, cultura nu a putut fi separată de religie, primele şcoli fiind 
organizate în cadrul mănăstirilor (Tismana şi Bistriţa – unde s-a tipărit prima 
noastră carte, „Liturghierul lui Macarie”- în secolul al XIV-lea); în acelaşi timp, 
pentru cele peste două milioane de locuitori ai regiunii, mănăstirile fiind şi 
„locul […] unde se regăseşte esenţa vieţuirii creştine pentru multe veacuri” 
(prelucrat după Teofan, Mitropolitul Olteniei, 2006). 

Oltenia, fiind şi „leagănul dinastiei Basarabilor” (Onciul, D., în Rezeanu, 
2010, p. 10), amprenta familiei acestora se regăseşte, mai ales, pe plan religios; 
mai târziu, stilul brâncovenesc se constituie în „punctul de plecare al întregii 
dezvoltări ulterioare a arhitecturii şi artei munteneşti […]” (Sitwell, 2011, p. 46) 
cultura brâncovenească deschizând calea spre o nouă lume artistică. 
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Considerată fiind „capodopera artei, arhitecturii, sculpturii şi picturii din 
întreaga arie monastică a sud-estului european…” (Theodorescu et al., 2011,  
p. 186), mănăstirea Horezu (sau Hurezi) a fost ctitorită de Constantin Basarab, 
al cărui portret, împreună cu soţia şi copiii lui, în frescă, descinde în tradiţie 
directă de la Ravenna […] (Sitwell, 2011, pp. 40-41); prin dimensiunea sa 
artistică şi spirituală, s-a instituit ca un adevărat centru de difuzare a unor 
modele […], toate celelalte biserici din zona vâlceană pictate în epoca 
brâncovenească fiind îndatorate iconografiei şi stilului picturii de la Hurezi 
(prelucrat după Văetişi, 2011, p. 54). 

Alte mănăstiri importante în Oltenia sunt (prelucrat după Teofan, 
Mitropolitul Olteniei, 2006): mănăstirea Vodiţa (care a dat sens existenţei unui 
neam), mănăstirea Tismana („inima monahismului românesc”), mănăstirea 
Cozia („o taină ce nu va fi niciodată dezlegată”), mănăstirea Topolniţa 
(„crescută” pe o stâncă), mănăstirea Govora (cu cele două rădăcini ale dreptului 
românesc: „Îndreptarea legii” şi „Pravila de la Govora”), schitul Ostrov (unde s-
au călugărit soţia lui Neagoe Basarab şi mama lui Mihai Viteazul), Mănăstirea 
Dintr-un Lemn (construită dintr-un singur lemn, ca şi Ieslea Bethleemului) care, 
deşi are „o înfăţişare foarte românească, seamănă mult cu bisericile de lemn din 
Norvegia sau Suedia” (Sitwell, 2011, p. 36), mănăstirea Surpatele (unde Anton 
Pann a compus muzica la „Tatăl nostru”), mănăstirea Călui („patria cerească a 
fraţilor Buzeşti şi a Doamnei Stanca, soţia lui Mihai Viteazul”), mănăstirea 
Sadova (unde se vede măreţia boierilor Craioveşti şi a voievozilor Basarabi şi 
Brâncoveni), mănăstirea Arnota (unde este înmormântat voievodul Matei 
Basarab), mănăstirea Frăsinei (sau „Athosul Olteniei”), mănăstirea Dealu Mare 
(situată la graniţa a trei judeţe: Dolj, Gorj şi Mehedinţi), mănăstirea Sfânta Ana 
(de unde se vede cum „Dunărea se opreşte în rugăciune la porţile Cerului”). 
Toate acestea, şi multe altele (peste 50) se regăsesc într-o Oltenie care 
„musteşte de munţi, păduri, câmpii, ape şi … sfinţenie” (prelucrat după Teofan, 
Mitropolitul Olteniei, 2006). 

Un alt element cu caracter cultural – artistic ce conferă unicitate Olteniei 
turistice este opera lui Constantin Brâncuşi, cu lucrări la Craiova şi cu 
Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu, care simbolizează „într-o concentrare 
triptică: taina iubirii jertfelnice, a bucuriei pascale şi a luminii eterne” (Daniel, 
2007, pp. 44-45), şi care este format din: Masa Tăcerii (sau „Masa flămânzilor”, 
văzută de Brâncuşi ca o altă nouă Cină cea de taină), Poarta Sărutului (simbol al 
iubirii eterne, biruinţă asupra morţii), Coloana Infinitului, sau „Coloana fără 
sfârşit” – ca simbol al nemuririi sufletului şi învierii trupului (Daniel, 2007,  
pp. 33-41). 
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Oltenia este deja renumită pentru elementele cu caracter etnografic, fiind 
considerată „locul unde se ţes cele mai frumoase covoare româneşti […] –
chilime, scoarţe şi velinţe sau macate (n.a.) ce au o gamă largă şi încântătoare 
de culori, cu precădere roşu şi albastru şi un desen foarte deosebit” (prelucrat 
după Sir Sacheverell Sitwell, 2011, pp. 31-32), locul unde se cos costume 
naţionale (costumul cu „vâlnic”, cu „boscele” sau cu „zăvelci”, „oprege” sau 
„fâstâce” ş.a., din pânză creaţă sau diafană şi brodate cu fir de aur, argint, 
mătase, paiete, mărgele etc.), vestite atât prin „spectaculoasele combinaţii de 
motive geometrice şi vegetale […]” (prelucrat după Işfănoiu şi Popoiu, 2008, 
pp. 66-85), cât şi prin coloritul lor vesel (cum este „roşul de Tismana”), dar şi 
locul recunoscut pentru olărit – „meşteşugul de tradiţie milenară” - unde se 
modelează cele mai apreciate obiecte de ceramică din ţară – ceramica de 
Horezu, în care se realizează ceramica artistică, smălţuită parţial sau total […], 
cu forme ce amintesc de perioada neolitică, figuri şi imagini de păsări – cocoşul 
de Horezu – în culori specifice (verdele la Vlădeşti, negrul la Lungeşti şi 
„galbenul de Horezu” [prelucrat după Cristea şi Constantinescu, 1980,  
pp. 243-245]) şi cu ornamente specifice (spirală, şarpe, val etc.) [prelucrat după 
Ghiţulică et al., 1980, pp. 196-197]. În afară de centrul de la Horezu, mai sunt 
de amintit ceramica de Şişeşti şi ceramica de Oboga. 

Şi elementele de folclor oltenesc (ceremonial, al obiceiurilor, literar, 
muzical sau coregrafic) sunt bogate şi variate, Oltenia, „fără a avea pretenţia de a 
fi prima, în vreo direcţie, dintre toate provinciile româneşti, […] ocupând totuşi 
un loc remarcabil în orice domeniu” (Rezeanu, 2010, p. 11). Astfel, sunt 
recunoscute în ţară: doinele olteneşti (denumite şi „cântece prelungi”, „de codru”, 
„ca pe vale”, „frunză verde” [Kahane, 2007, pp. 17-18] etc.), baladele (balada lui 
Iancu Jianu, balada lui Novac etc.), dansurile olteneşti cum sunt sârba, rustemul, 
bordeiaşul, alunelul, „Banul Mărăcine” (toate „strânse” în „hora satului”) dar şi 
acel „inimitabil şi multimilenar dans al soarelui” – „Căluşarul” (prelucrat după 
Ghiţulică et al., 1980, p. 192) – inclus în patrimoniul UNESCO, obiceiurile 
„Paparudele”, „Dragobetele”, „Învăruicitul” etc. 

Între oraşele importante ale acestei regiuni se numără: Băileşti, Calafat, 
Caracal, Craiova, Drăgăşani, Drobeta-Turnu Severin, Orşova („poartă a 
creştinătăţii clisurene şi a zonelor nord-dunărene” [Juan-Petroi, 2008, p. 13]), 
Râmnicu Vâlcea, Slatina şi Târgu Jiu.  

 
 
 
 
Cadrul operaţional 
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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 
Oltenia 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 istorică Oltenia.  

În ceea ce priveşte repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia 
Oltenia, rezultatele se prezintă după cum urmează: 28,1% dintre respondenţi au 
considerat turismul de loisir, recreere şi odihnă ca fiind reprezentativ pentru 
această regiune istorică, 22,6% au optat pentru turismul balnear, 19,1% au ales 
vizite la rude şi prieteni, 18,3% au optat pentru turismul cultural, 8,3% s-au 
pronunţat pentru alte forme de turism, în vreme ce 3,6% dintre respondenţi au 
optat pentru turismul de afaceri şi alte motive profesionale (figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Oltenia 
 
Luând în considerare regiunile de provenienţă ale respondenţilor, se poate 

observa că turismul de loisir, recreere şi odihnă ocupă prima poziţie în cazul 
respondenţilor cu regiunile de origine Muntenia, Banat-Crişana, Transilvania, 
Bucovina, Moldova şi Maramureş, în vreme ce respondenţii cu regiunile de 
origine Oltenia şi Dobrogea consideră turismul balnear ca fiind reprezentativ 
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pentru regiunea istorică analizată. Un procentaj semnificativ este înregistrat şi 
de forma de turism vizite la rude şi prieteni. Pe ultimul loc s-a clasat în mod 
constant turismul de afaceri şi motive profesionale. În structura regională 
stabilită, situaţia se prezintă astfel (tabelul 1): 

1) regiunea de provenienţă Muntenia (figura 2):  
 29,4% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru regiunea istorică Oltenia turismul de loisir, recreere şi odihnă; 
 24,5% au optat pentru forma de turism vizite la rude şi prieteni;  
 20,1% au ales turismul balnear; 
 16,8% au optat pentru turismul cultural;  
 5,9% au ales alte forme de turism; 
 3,3% dintre respondenţi – turismul de afaceri şi motive profesionale.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Oltenia. 
Regiune de origine respondenţi: Muntenia 

 
2) regiunea de provenienţă Oltenia (figura 3):  

 29,9% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 
pentru regiunea lor turismul balnear; 

 25,2% au optat pentru turismul de loisir, recreere şi odihnă;  
 21,5% au ales turismul cultural; 
 10,3% au optat pentru forma de turism vizite la rude şi prieteni;  
 8,4% au ales alte forme de turism; 
 4,7% dintre respondenţi au optat pentru turismul de afaceri şi 

motive profesionale. 
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Figura 3. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Oltenia. 
 Regiune de origine respondenţi: Oltenia  

 
3) regiunea de provenienţă Banat-Crişana (figura 4): 

 27,2% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 
pentru regiunea istorică Oltenia turismul de loisir, recreere şi odihnă; 

 23,2% au optat pentru forma de turism vizite la rude şi prieteni;  
 20,8% au ales turismul cultural; 
 16,8% au optat pentru turismul balnear; 
 7,2% au ales alte forme de turism; 
 4,8% dintre respondenţi au optat pentru turismul de afaceri şi 

motive profesionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Oltenia. 
 Regiune de origine respondenţi: Banat-Crişana 
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4) regiunea de provenienţă Transilvania (figura 5): 
 29,0% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru regiunea istorică Oltenia turismul de loisir, recreere şi 
odihnă; 

 24,8% au optat pentru turismul balnear;  
 21,4% au ales vizite la rude şi prieteni; 
 16,2% au optat pentru turismul cultural; 
 6,0% au ales alte forme de turism; 
 2,6% dintre respondenţi au optat pentru turismul de afaceri şi 

motive profesionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Oltenia. 

Regiune de origine respondenţi: Transilvania 
 

5) regiunea de provenienţă Bucovina (figura 6): 
 29,8% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru regiunea istorică Oltenia turismul de loisir, recreere şi 
odihnă; 

 24,6% au optat pentru turismul balnear;  
 20,2% au ales forma de turism vizite la rude şi prieteni; 
 16,7% au optat pentru turismul cultural; 
 6,1% au ales alte forme de turism; 
 2,6% dintre respondenţi au optat pentru turismul de afaceri şi 

motive profesionale. 
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Figura 6. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Oltenia. 
 Regiune de origine respondenţi: Bucovina 

 
6) regiuni de provenienţă Moldova şi Maramureş (figura 7): 

 33,6% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 
pentru regiunea istorică Oltenia turismul de loisir, recreere şi odihnă; 

 23,9% au optat pentru turismul balnear;  
 17,7% au ales turismul cultural; 
 12,4% au optat pentru vizite la rude şi prieteni; 
 8,0% au ales alte forme de turism; 
 4,4% dintre respondenţi au optat pentru turismul de afaceri şi 

motive profesionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Repartiţia formelor de turism pentru microdestinaţia Oltenia. 

 Regiuni de origine respondenţi: Moldova şi Maramureş 
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7) regiunea de provenienţă Dobrogea (figura 8): 
 31,7% dintre respondenţi au ales ca formă de turism reprezentativă 

pentru regiunea istorică Oltenia turismul balnear; 
 25,8% au optat pentru turismul de loisir, recreere şi odihnă;  
 16,6% au ales vizite la rude şi prieteni; 
 14,2% au optat pentru turismul cultural; 
 7,5% au ales alte forme de turism; 
 4,2% dintre respondenţi au optat pentru turismul de afaceri şi 

motive profesionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Tabelul 1 

Distribuţia răspunsurilor în funcţie de formele de turism  
şi regiunea de provenienţă a respondenţilor 

(%) 
          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 3,3 5,9 20,1 16,8 29,4 24,5 
 Oltenia 4,7 8,4 29,9 21,5 25,2 10,3 
 Banat – Crişana 4,8 7,2 16,8 20,8 27,2 23,2 
 Transilvania 2,6 6,0 24,8 16,2 29,0 21,4 
 Bucovina 2,6 6,1 24,6 16,7 29,8 20,2 
 Moldova şi 
 Maramureş 4,4 8,0 23,9 17,7 33,6 12,4 

 Dobrogea  4,2 7,5 31,7 14,2 25,8 16,6 
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Opţiunea respondenţilor cu precădere pentru turismul de loisir, recreere 
şi odihnă, turismul balnear, turismul cultural şi vizite la rude şi prieteni denotă 
faptul că microdestinaţia turistică Oltenia oferă turiştilor oportunitatea de a 
participa la activităţi diverse, îi îndeamnă la „mai multe lucruri de făcut”, iar 
turismul balnear şi turismul cultural se pot constitui în forme de turism 
umbrelă. Preferinţa respondenţilor pentru forma de turism vizite la rude şi 
prieteni poate fi explicată atât prin ospitalitatea de care dau dovadă locuitorii 
acestei regiuni (după cum reiese şi din asocierile pe care respondenţii le-au 
atribuit ulterior acestei microdestinaţii), cât şi prin proximitatea celorlalte 
regiuni istorice ale ţării: Banat, Transilvania şi Muntenia. 

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

 
A.  POTENŢIALUL NATURAL % 

respondenţi 
relief: Munţii Parâng, Munţii Mehedinţi, Podişul Mehedinţi, Câmpia Olteniei, Cheile Sohodolului, 
Peştera Muierilor, Peştera Topolniţa, Peştera Polovragi, Peştera Ponoarele etc. 

 
3,0 

 
climă/elemente climatice: temperaturi ridicate, căldură. 0,4 
hidrografie: fluviul Dunărea, Porţile de Fier, râul Olt, râul Jiu, râul Olteţ, râul Lotru, lacul Gâlcescu, 
lacul Brădişor etc. 

6,5 
 

floră şi faună: Pădurea de liliac de la Ponoarele (Podul lui Dumnezeu), Parcul Naţional Cozia, 
Parcul Natural Porţile de Fier. 

0,2 
 

B.  POTENŢIALUL ANTROPIC % 
respondenţi 

vestigii istorice şi monumente de artă: Cetatea Severinului, Turnul lui Sever, Podul lui 
Traian, Cula lui Tudor Vladimirescu (Cerneţi), Castrul roman Drobeta, Complexul sculptural 
Brâncuşi, Chipul lui Decebal. 

24,7 

elemente de etnografie şi folclor: muzică populară (Maria Tănase, Maria Lătăreţu, Maria Ciobanu), 
dansuri populare (căluşarul, sârba, bordeiaşul), gastronomie (praz, pâine la ţest, zaibăr, lubeniţă, 
dragavei, vin de Drăgăşani), obiceiuri şi tradiţii (Paparudele, Dragobetele), ceramică (Horezu) etc. 

 
5,9 

muzee şi case memoriale: casa memorială Constantin Brâncuşi (Hobiţa), casa memorială 
Nicolae Ceauşescu (Scorniceşti), casa memorială Marin Sorescu (Bulzeşti), casa memorială 
Anton Pann (Râmnicu Vâlcea), Muzeul de Artă (Craiova), Muzeul Olteniei, Complexul Muzeal 
Măldăreşti, Muzeul de Artă “Casa Şimian” (Râmnicu Vâlcea), cula lui Tudor etc. 

 
4,9 

 

instituţii cultural – artistice: Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Horezu, Mănăstirea Tismana, 
Mănăstirea dintr-un lemn, Mănăstirea Lainici, Mănăstirea Govora, Mănăstirea Polovragi, 
Mănăstirea Vodiţa, Teatrul Naţional “Marin Sorescu” (Craiova), Teatrul de Operă şi Operetă 
“Elena Teodorini”, Filarmonica Olteniei etc. 

 
10,7 

 

evenimente: Zilele Craiovei, zilele “Marin Sorescu”. 0,2 
construcţii contemporane: Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” (Craiova), Universitatea din 
Craiova, Parcul Romanescu (Craiova), Grădina Botanică Universitară „Alexandru Buia” 
(Craiova), Liceul “Traian” (Drobeta - Turnu Severin), Fântâna Jianu (Craiova). 

2,5 
 

aşezări umane: Craiova, Râmnicu Vâlcea, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu, Slatina, Orşova, 
Căciulata, Călimăneşti, Olăneşti, Govora, Drăgăşani, Rânca, Voineasa, Băileşti, Filiaşi, Săcelu 
etc. 

 
32,5 
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C. ALTELE % 
respondenţi 

personalităţi: Constantin Brâncuşi, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Matei Basarab, Tudor 
Vladimirescu, Nicolae Titulescu, Nicolae Bălcescu, Ecaterina Teodoroiu, Theodor Aman, Elena 
Teodorini, Gheorghe Ţiţeica, Ion Oblemenco, Dinu Săraru, Amza Pelea, Theodor Costescu, Dem 
Rădulescu, Marin Sorescu, Tudor Gheorghe, Horaţiu Mălăele, Sabin Bălaşa. 

4,4 

alte elemente/aspecte: Transalpina, cărbuni, trăsături specifice oltenilor (oameni 
viteji/isteţi/mândri/încăpăţânaţi/ospitalieri), filmul „Nea Mărin Miliardar”, apartenenţă (acasă, 
bunici), filmul „Mihai Viteazul”, probleme de mediu (deşertificare, poluare), probleme sociale, 
secetă, simplitate, perfectul simplu etc. 

 
4,1 

 

Sursa: adaptat după Minciu, R. (2001). Economia turismului, Editura Uranus, p. 161. 
 

Figura 9. Structura potenţialului turistic al regiunii istorice Oltenia 
 

Microdestinaţia turistică Oltenia se bucură de o apreciere mai mare 
privind potenţialul antropic, respondenţii enunţând în mod frecvent localităţi 
(Craiova, Râmnicu Vâlcea, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu) şi staţiuni 
balneo-climaterice (Căciulata, Călimăneşti, Olăneşti, Govora), complexul 
sculptural Brâncuşi (Coloana Infinitului, Masa Tăcerii şi Poarta Sărutului), 
mănăstiri (Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Tismana, Mănăstirea dintr-un lemn, 
Mănăstirea Lainici) şi elemente de gastronomie (cârnaţi, praz, pepeni roşii, vin 
de Drăgăşani etc.). În aceste condiţii, „funcţia turistică a regiunii rămâne 
scindată între două tendinţe: cea culturalizantă, pentru care are resurse 
remarcabile, dar este mai puţin eficientă economic, şi cea curativă, ce tinde să 
polarizeze numeroase opţiuni” (Cocean, 2010, p. 235). 

 
Concluzii 
 
Deşi din cercetarea efectuată a reieşit, pentru Oltenia, forma de turism 

preponderentă – turismul de loisir, recreere şi odihnă, se impune dezvoltarea şi 
a altor activităţi sportive (drumeţii, ciclism, alpinism, rafting, înot etc.), 
culturale (spectacole, festivaluri, târguri, expoziţii etc.) sau mai mult, a unor 
forme de turism specifice fiecărui segment de piaţă (turism sportiv, de aventură, 
ştiinţific etc.) organizate în staţiunile balneare, concomitent cu o mai bună 
prezentare a efectelor curative ale apelor lor minerale. Pentru aceasta, este 
necesară continuarea cu cercetări similare şi pentru alte categorii de populaţie, 
de vârste diferite şi cu niveluri diferite de educaţie.  

Pentru definirea unui brand regional însă, este nevoie de coroborarea cu 
cercetări psiho-sociologice adiacente, şi apoi de aceleaşi tipuri de cercetări 
pentru segmentul „turişti străini potenţiali”. 
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