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Complexitatea și eterogenitatea produsului turistic rural are implicații profunde asupra eficienței acestui sector în ceea 

ce privește lărgirea spectrului de acoperire și evaluare, exprimând rezultatul unei serii de activități specifice: transportul 

turistic, alimentația publică, furnizarea altor servicii de bază și complementare servicii, vânzări de bunuri, turism intern și 

internațional, rezultatele, prin natura lor, având atât efecte directe, cât și indirecte. 

Diversitatea serviciilor, caracterul sezonier al turismului rural, tipologia formelor de turism rural, categoria prețurilor 

și tarifelor implică utilizarea unui sistem de indicatori, care pot fi tratați ca un sistem cibernetic. La rândul său, acest sistem 

este compus din mai multe subsisteme. Legăturile care se stabilesc între ele depind în mare măsură de metodologiile aplicate 

în ceea ce privește colectarea, sistematizarea și prezentarea datelor sub formă de indicatori 

Cuvinte cheie: indicatori, turism rural, cerere turistică, ofertă turistică, capacitate de cazare, eficienţă economic. 
 

The complexity and heterogeneity of the rural tourism product has profound implications on the efficiency of this sector 

in terms of broadening the spectrum of coverage and evaluation, expressing the result of a series of specific activities: tourist 

transport, catering, provision of other basic and complementary services, sales of goods, domestic and international tourism 

etc., the results, by their nature, having both direct and indirect effects.  

The diversity of services, the seasonal nature of rural tourism, the typology of forms of rural tourism, the price and tariffs 

category involves using a system of indicators that can be treat as a cybernetic system. In turn, this system is composed of many 

subsystems. The connections, which are established between them, depend largely on the methodologies applied regarding the 

collection, systematization and presentation of data in form of indicators. 

Keywords: indicators, rural tourism, tourism demand, tourism offer, accommodation capacity, economic efficiency; 
 

 JEL Classification: Q10, Z30, Z32, Z38, D00. 

Introducere 

Turismul rural este analizat şi urmărit în evoluţia sa printr-un sistem de indicatori specifici, bazat pe o metodologie de 

calcul uniformizată pe plan mondial. Indicatorii turismului rural furnizează şi cuantifică informaţiile necesare acţiunilor de 

politică turistică, permiţând şi măsurarea efectelor acestor acţiuni. Pentru a calcula indicatorii turismului rural sunt necesare 

următoarele surse de informaţii3 : 

- registrele şi statisticile intrărilor turistice la frontieră ; 
- registrele şi statisticile capacităţilor de cazare ; 
- registrele ofertei turistice pe categorii de pensiuni; 
- rezultatele anchetelor efectuate asupra turiştilor străini şi naţionali la locul destinaţiei turistice ; 
- rezultatele anchetelor privind cheltuielile turistice ale fiecărei categorii de consumatori ; 
Sistemul de indicatori specifici turismului rural trebuie să furnizeze prompt informaţii cu privire la: 
- cererea turistică – prin măsurarea circulaţiei turistice interne şi internaţionale în cadrul teritoriului naţional; 
- oferta turistică sau potenţialul economic din punct de vedere al bazei materiale şi al personalului; 
- rezultatele valorice ale activităţii turistice, prin cheltuieli, încasări şi eficienţa economică; 
- calitatea activităţii turistice. 
După forma de exprimare, aceşti indicatori pot fi  exprimaţi în: unităţi naturale, natural-convenţionale şi valorice (lei, 

euro, dolar) şi se determină sub formă de: indicatori absoluţi (globali), medii, de intensitate, de structură  şi de dinamică. 

Pentru a avea aplicabilitate şi eficienţă, sistemul de indicatori ai turismului rural trebuie să aibă la bază principiile 

generale, care stau la baza oricărui sistem de indicatori statistici, respectiv: 

- unicitatea concepţiei cu privire la conţinutul, metodologia de calcul şi mijloacele de agregare ale acestora; 

- asigurarea comparabilităţii ; 

- extinderea şi lărgirea sistemului cu noi indicatori. 

Datorită acestui fapt  vom grupa indicatorii turismului rural în: 

 I) indicatori macroeconomic ; 

II) indicatori microeconomici. 

I) Indicatori macroeconomici ai turismului rural 

Sursa datelor indicatorilor macroeconomici ai turismului rural o constituie cercetările statistice pentru urmărirea 

rezultatelor din activitatea de turism, organizate de Comisia Naţională pentru Statistică şi constau din: 

- rapoartele primite de la agenţii economici, organizaţii obşteşti etc.,  care au în proprietate sau administrează unităţi 

                                                 
1 ©Doncean  Marilena, doncean_m1967@yahoo.com 
2 ©Doncean  Gheorghe, g_doncean@yahoo.com 
3PETCU N. – “Statistica în turism-teorie şi aplicaţii”, Editura Albastră, Cluj Napoca, 2000 
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de cazare turistică pentru activitatea de turism intern; 

- surse administrative: Ministerul de Interne pentru turismul internaţional (sosirile şi plecările în/din ţară înregistrate 

la punctele de frontieră). 

A) Capacitatea de cazare turistică din mediul rural 

Unitatea de cazare turistică furnizează turiştilor în mod permanent sau ocazional prestaţia de cazare. În unităţile de cazare 

turistică  din mediul rural sunt cuprinse unităţile existente la sfârşitul anului respectiv, exclusiv cele care şi-au întrerupt activitatea 

pentru o perioadă de timp.  

 
Figura 1. Indicatorul capacitatea de cazare turistică rurală 

 

Este important de menţionat, că trebuie să se facă distincţie între: 

- capacitatea de cazare existentă – care reprezintă numărul de locuri de cazare de folosinţă turistică înscrise în ultimul 

act de recepţie, omologare, clasificare a unităţii de cazare şi  

- capacitatea de cazare în funcţiune (disponibilă) - care reprezintă numărul de locuri de cazare de care pot beneficia 

turiştii, ţinând cont de numărul de zile cât sunt deschise unităţile într-o anumită perioadă. 

Indicatorii folosiţi pentru măsurarea capacităţii de cazare se prezintă sub formă de: mărimi absolute (număr de unităţi, 

număr de camere, capacitate de cazare în funcţiune locuri-zile, capacitate existentă, permanentă şi sezonieră), structurate 

pe tipuri de unităţi, categorii de confort, formă de proprietate precum şi în dinamică.  

B)Circulaţia turistică din mediul rural 

Măsurarea statistică a circulaţiei turistice din mediul rural are drept scop de a determina dimensiunile acesteia şi de a 

oferi informaţii utile pentru dezvoltarea în perspectivă a industriei serviciilor.  

Indicatorii statistici, care măsoară şi caracterizează fluxurile turistice sunt:  

1. numărul total de turişti,  

2. numărul total de zile-turist, 

3. numărul mediu zilnic de turişti,  

4. durata medie a sejurului,  

5. densitatea circulaţiei turistice,  

6. preferinţa relativă a turiştilor. 

1.Numărul total de turişti (Σt) – este un indicator absolute, care reprezintă numărul persoanelor (români şi străini) ce 

călătoresc în afara localităţilor unde îşi au domiciliul stabil, pentru o perioadă mai mică de 12 luni şi stau cel puţin o noapte într-

o unitate de cazare turistică în zone vizitate din ţară. Motivul principal al călătoriei este altul decât acela de a desfăşura o activitate 

remunerată în locurile vizitate. 

2.Numărul total de zile-turist - (Σzt) – este tot un indicator absolut, care se obţine ca produs între numărul de turişti (t) 

şi durata activităţii turistice exprimată în zile (z), perioada maximă luată în calcul fiind de un an. 

3.Numărul mediu de turişti – (


t ) exprimă circulaţia turistică medie într-o anumită perioadă: 



 




z
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în care Σz reprezintă numărul de zile luat în calcul. 

4.Durata medie a sejurului ( z ) oferă informaţii complete în legătură cu amploarea activităţii turistice: 
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Evoluţia în timp a acestui indicator este foarte importantă deoarece scoate în evidenţă atitudinea consumatorilor faţă de 

activitatea turistică, atitudine determinată de o serie de factori cum ar fi: veniturile, politica de preţuri, timpul liber. 

5.Densitatea circulaţiei turistice (dt) este un indicator statistic de intensitate, care pune în legătură circulaţia turistică cu 

populaţia autohtonă a ţării receptoare (P): 
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Circulaţia turistică se poate caracteriza nu numai prin indicatorii absoluţi, medii şi de intensitate, ci şi prin indicatorii de 

structură, în alcătuirea cărora intervin cele două componente ale turismului – turism intern şi turism internaţional, cât şi zona sau 

ţara de origine a turiştilor. 

Analiza poate fi completată cu următoarele situaţii: 

- numărul de zile vacanţă petrecute în ţară şi/sau străinătate, după: tipul de sejur (circuit, mare, munte, rural); tipul 

de cazare; categorii socio-profesionale; categorii de vârstă; gradul de aglomerare a rezidenţei principale; 

- sejururi şi zile petrecute în străinătate după ţările de destinaţie; 

- analiza sejururilor petrecute în timpul sezonului cald/rece după: tipul de sejur, modul de cazare, modul de 

transport, lunile corespunzătoare acestui sezon; 

- comparaţii între zone turistice naţionale şi internaţionale. 

Aceste analize se pot realiza pe bază de eşantion, extinderea rezultatelor efectuându-se în condiţii de probabilitate 

dinainte stabilite. 

II) Indicatori statistici microeconomici ai turismului rural 

Sistemul de indicatori prezentaţi la nivel macroeconomic se regăsesc şi la nivel microeconomic, dar mult mai detaliaţi, 

permiţând o analiză mult mai amănunţită a modului de desfăşurare a activităţii turistice, precum şi a factorilor care o influenţează.  

Aceşti indicatori1 pot fi structuraţi pe: 

1.  indicatori ai cererii turistice; 

2. indicatori ai ofertei turistice; 

3. indicatorii relaţiei cerere – ofertă; 

4. indicatorii cheltuielilor turistice; 

5. indicatorii încasărilor din turism; 

6. indicatorii eficienţei economice a turismului; 

7. indicatorii calităţii activităţii turistice. 

 

 
Figura 2.  Sistemul de indicatori microeconomici ai activităţii de turism rural 

                                                 
1 Biji E., Baron T., Tovissi L. – “Statistică teoretică şi economică”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991 
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1) Indicatorii cererii turistice 

Între cererea turistică şi consumul turistic există o anumită similitudine: 

- cererea turistică reprezintă ansamblul persoanelor, care îşi manifestă dorinţa de a se deplasa în afara reşedinţei 

proprii, iar consumul turistic este format din  cheltuielile efectuate de cererea turistică pentru achiziţionarea unor 

bunuri şi servicii legate de motivaţia turistică. În calculul indicatorilor statistici specifici cererii turistice trebuie să ţină 

cont de o serie de particularităţi ale cererii turistice şi anume1:  

- caracterul dinamic, 

- concentrarea în ţările şi regiunile dezvoltate pe plan economic,  

- diversitate, 

- eterogenitate,  

- sezonalitate. 

Cu ajutorul indicatorilor statistici putem analiza cererea turistică în structura şi dinamica ei. Aceştia pot fi 

grupaţi astfel: 

  - cererea totală (Ct) – mărime absolută, constituită din cererea internă (Ci) şi cererea externă (Ce). 

Mărimile de structură reflectă ponderile pe care le deţin cele două tipuri de cereri în cererea totală. Evoluţia în 

timp a celor trei tipuri de cereri poate fi evidenţiată sub formă de indici: 2 
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în care :  Ct = cererea totală 

Ci = cererea internă 

Ce = cererea externă 

Din punct de vedere a provenienţei cererii se urmăreşte să se pună în evidenţă ţările, care deţin cea mai mare 

pondere în cererea turistică externă: 
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în care : Ctară = cererea ţării, 

Ce = cererea externă 

- pentru cererea turistică internă, ponderile zonelor de provenienţă (oraşul sau regiunea) 
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în care : Czonă = cererea unei anumite zone, 

Ci = cererea internă 

- structura şi dinamica cererii pe principalele mijloace de cazare: 

                                                 
1 Cererea poate fi analizată ca: 

- cererea pieţei turistice – reprezentând numărul de vizitatori corespunzători sectorului geografic dat, în cursul unei perioade precizate, în 

condiţiile determinate de mediu şi răspunzând unui program de marketing specific; 

- cererea potenţială – corespunde limitei către care tinde cererea pieţei, dacă eforturile de marketing ale sectorului turistic cresc la maximum; 

astfel, condiţii economice mai bune cresc potenţialul pieţei turistice; 

- previziunea cererii turistice – indică, pentru o perioadă viitoare determinată, care va fi la nivelul cererii în funcţie de eforturile de marketing 

ale întreprinderilor. 

Cererea turistică se naşte dintr-o necesitate specifică şi se transformă într-un consum specific. Pentru ca cererea să se transforme într-un act 

de consum, trebuie îndeplinite trei condiţii: timp liber, venit disponibil, motivaţie.  
2Cristureanu C – “Economia şi politica turismului internaţional”, Editura Abeona Bucureşti, 1992 
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în care :Ct = cererea totală, 

Chotelieră = cererea hotelieră, 

Cvile = cererea vile, 

Ccabane = cererea cabane. 

Din punct de vedere al mijloacelor de transport cererea turistică poate fi structurată pe următoarele variante: 

 cererea totală pentru transportul cu avionul; 

 cererea totală pentru transportul cu autocarul; 

 cererea totală pentru transportul feroviar; 

 cererea totală pentru transportul cu autoturismul; 

 cererea totală pentru transportul maritim; 

 cererea totală pentru alte forme de transport (transport pe cablu etc.) 

 

Elasticitatea cererii măsurată cu coeficientul de elasticitate: 

,:
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în care:  C – cererea turistică; 

X – factori de influenţă – preţul, venitul, populaţia, cheltuieli publicitare. 

Coeficientul de elasticitate presupune analiza modificării cererii în funcţie de modificarea factorilor de influenţă, putând 

fi utilizat şi pentru analize în structura fenomenelor (împărţirea consumatorilor în câteva grupe după venituri). 

Previziunea cererii turistice – permite întreprinderilor turistice să sesizeze noi oportunităţi, să se organizeze 

în funcţie de schimbările defavorabile, să aibă o planificare de marketing mai eficientă. 

2) Indicatorii ofertei turistice 

Oferta turistică este constituită din potenţialul turistic natural şi antropic, baza tehnico-materială, forţa de 

muncă. Producţia turistică reprezintă ansamblul de servicii, care mobilizează forţa de muncă, echipamentele şi 

bunurile materiale, care se materializează într-un consum efectiv. 

Oferta turistică şi producţia turistică prezintă o serie de particularităţi: 

- producţia turistică este mai mică sau cel puţin egală cu cererea; 

- oferta turistică poate exista independent de producţie; 

- oferta există ferm, pe când producţia turistică există atât timp cât există consumul turistic; 

- oferta turistică este diversificată: pentru turism de vacanţă, cultural, îngrijirea sănătăţii , turism de afaceri 

- oferta turistică prezintă un grad mare de rigiditate, caracterizată prin imobilitate, imposibilitatea de a fi 

stocată, adaptabilitate scăzută la variaţiile sezoniere. 

a.Indicatorii bazei materiale din turism 

Baza materială turistică este constituită din totalitatea mijloacelor de muncă ce participă la deservirea clienţilor 

şi poate fi analizată prin indicatorii: fondurile fixe, capacităţii de cazare, transporturilor turistice, mijloacelor de 

agrement, alimentaţie publică. 

 
Figura 3. Indicatorii bazei tehnico- materiale ai turismului rural 



“Economic growth in conditions of globalizytion: competitiveness, innovation, sustainability”                 Volume I 

 

221 

 

Caracterizarea statistică a fondurilor fixe poate fi făcută ca mărime, structură şi dinamică, stabilindu-se: volumul 

fizic, indicatori exprimaţi valoric prin evaluarea fondurilor fixe 1.  

 

 
Figura 4. Indicatorii structurii fondurilor fixe din turismul rural 

 

Analiza în structură presupune gruparea fondurilor fixe pe categorii: 
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Pentru a caracteriza starea fizică a fondurilor fixe se foloseşte indicele stării de 

utilitate (Isu) sau indicatorul uzurii (Iuz) 
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în care:  Vr – valoarea rămasă 

Vic – valoarea de inventar completă 

Vuz – valoarea uzurii. 

 

b. Indicatorii ocupării forţei de muncă în turism 

Aceşti indicatori permit evaluarea repartiţiei locurilor de muncă în sectorul turistic pe tipuri de unităţi turistice, 

cunoaşterea evoluţiei în timp a fiecăruia, evaluarea greutăţii specifice a sectorului turistic în antrenarea de necesităţi 

                                                 
1 Biji E., Baron T., Tovissi L. – “Statistică teoretică şi economică”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,  1991. 
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de muncă în raport cu forţa de muncă activă sau angajată în cadrul economiei naţionale1.  

Indicatorii repartiţiei, evoluţiei şi dinamicii necesarului de forţă de muncă în turism sunt prezentate folosind 

următoarea relaţie: 
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în care:  LMH0 - locuri de muncă în unităţi turistice în momentul 0; 

LMR0 – locuri de muncă în restaurante în momentul 0; 

LMX0 – locuri de muncă în alte activităţi turistice în momentul 0 

LM0 – locuri de muncă totale/ forţă de muncă activă/ forţă de muncă angajată 
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0


LMH

LMH
i  - indicele dinamicii necesarului de forţă de muncă în hoteluri în perioada 0-i. 

Indicatorul importanţei turismului ca furnizor de locuri de muncă, pentru măsurarea contribuţiei turismului 

la ocuparea forţei de muncă poate fi calculat folosind relaţia: 
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în care:   Pt0 – personal care lucrează în turism; 

LM0 – locuri de muncă totale/ forţă de muncă activă/ forţă de muncă angajată. 
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P
– indicele dinamicii forţei de muncă care lucrează în turism. 

3. Indicatorul utilizării temporare a forţei de muncă în turismul rural 

Din cauza sezonalităţii cererii turistice, care impune condiţii speciale ofertanţilor, unităţilor turistice din ţările 

cu sezonalitate accentuată înregistrează numeroase locuri de muncă sezoniere în lunile cu afluenţă turistică maximă. 

Măsurarea acestui fenomen şi evoluţia sa se obţine prin aprecierea gradului de sezonalitate al locurilor de muncă, 

calculat după cum urmează: 
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în care:  LMp – locuri de muncă provizorii; 

Pt – personal care lucrează permanent în turism. 

Evoluţia în timp a acestui indicator se calculează cu formula: 
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Pentru a se construi corect indicatorii din această categorie, este necesar să se convingă asupra unei 

metodologiei unice şi riguroase de identificare a grupului de activităţi pur turistice, ţinând seama de eterogenitatea 

acestui sector, precum şi de utilizarea unor bunuri şi servicii, atât de către turişti, cât şi de către non-turişti.  

4) Indicatorii relaţiei cerere – ofertă în turism 

Activitatea unităţilor turistice poate fi reflectată prin această categorie de indicatori, deosebit de utili în practică, 

deoarece reflectă gradul de utilizare a fiecărei unităţi turistice, precum şi legăturile dintre întreprinderi. 

În calculul acestor indicatori se ia numai acea parte a cererii turistice, care s-a materializat prin consum, noţiunea 

de cerere se referă la cererea propriu-zisă şi nu la cererea potenţială2: 

- coeficientul de utilizare a capacităţilor de cazare: 

,100

;100














ZL

DN
C

ZL

N
C

t

i

 

 

în care:  Ni – numărul de înnoptări; 

L – numărul de locuri; 

                                                 
1 Snak O., Baron P., Neacşu N. -  “Economia turismului”, Editura Expert,  2003. 
2 Minciu R, Baron P., Neacşu N. – “Economia turismului”, Universitatea Independentă Dimitrie Cantemir Bucureşti 1993 
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Z – numărul de zile ale ofertei hoteliere; 

Nt – numărul de turişti; 

D - durata medie a sejurului. 

 

- indicele evoluţiei înnoptărilor, indicator ce poate fi calculat pe categorii de unităţi turistice sau pe categorii 

de clientelă turistică: 
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- Indicatori ce reflectă activitatea comercială a agenţiilor de voiaj calculaţi în funcţie de cererea efectivă sau 

utilizarea ofertei: 
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în care:  Cav – cererea comercializată prin agenţiile de voiaj; 

Ct – cererea totală; 

Lav – locuri în unităţi turistice comercializate prin agenţiile de voiaj; 

Lt – număr total locuri. 

 

5. Indicatorii cheltuielilor şi încasărilor turismului rural 

Rezultatele activităţii turismului rural dintr-o perioadă de aproximativ 1 an, înregistrate la nivelul ţării, zonei 

sau societăţii, care vizează activitatea de turism rural, sunt exprimate valoric şi evidenţiate prin determinarea 

următorilor indicatori ai încasărilor din cadrul acestui tip de turism: 

 
Figura 5. Indicatorii cheltuielilor activităţii turismului rural 
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Figura 6. Indicatorii încasărilor din activitatea turismului rural 

 

6. Indicatorii eficienţei economice ai turismului rural 

Indicatorii eficienţei economice a turismului rural sunt incluşi într-un sistem bazat pe principiile generale de 

calcul a eficienţei, structurată pe: 

 eforturi: volumul producţiei de mărfuri artizanale, volumul desfacerilor de mărfuri agro-alimentare şi 

artizanale, venitul net, beneficiul, etc. 

 efecte: valoarea medie anuală a fondurilor fixe pe societate sau unitate care desfăşoară activitate de turism 

rural, valoarea medie anuală a mijloacelor circulante, totalul cheltuielilor directe şi indirecte efectuate pentru prestaţiile 

turistice rurale, numărul mediu al salariaţilor pe societate sau unitate turistică rurală, fondul de salarii pe societate sau 

unitate, precum şi pe activitate de turism rural, etc.  

Analiza eficienţei activităţii turismului rural poate fi şi ea structurată astfel: 

 
Figura 7. Indicatorii eficienţei economice a turismului rural 
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7. Indicatorii calităţii activităţii turistice 

Aceşti indicatori pot fi consideraţi ca un ansamblu de componente specifice care, alături de indicatorii prezentaţi 

contribuie la caracterizarea completă a activităţii turistice. Ei exprimă laturile calitative ale ofertei, efectele sociale, 

cultural-educative şi politice ale industriei turistice. Dificultăţile care se întâlnesc în comensurarea laturilor calitative 

ale turismului îşi pun amprenta şi asupra modului de determinare a indicatorilor specifici. 

Din această cauză, efectele laturilor calitative ale activităţii turistice se evaluează indirect. Indicatorii calităţii 

ofertei pot fi evaluaţi prin creşterea/scăderea cererii ca urmare a îmbunătăţirii/înrăutăţirii şi diversificării/ 

nediversificării serviciilor turistice. 

Pentru aceasta se iau în calcul: nivelul calităţii prestaţiilor şi diversificării serviciilor, gradul de confort şi de 

dotare al unităţilor turistice, indicatorii de competitivitate, indicatorii păstrării echilibrului ecologic al mediului 

înconjurător. 

Din această categorie de indicatori fac parte: 

- numărul de monumente istorice, muzee, case memoriale ce revin la 1000 de locuitori şi densitatea lor pe 

zone turistice; 

- numărul de vizitatori ai acestor obiective culturale pe sezoane; 

- obiective turistice cu cel mai mare număr de vizitatori într-un sezon. 

Ca indicator al calităţii activităţii turistice poate fi utilizat şi numărul de turişti 

care vizitează zona: 

- turişti care vizitează zona pentru prima dată; 

- turişti care repetă vizita (de 2-3 ori, de 4-5 ori etc). 

Concluzii 

Ca și o concluzie se poate spune ca toţi aceşti indicatori au drept scop, informarea factorului decident asupra 

stării sistemului la un moment dat, sau a evoluţiei lui în timp şi pe baza lor se pot lua decizii privind atenuarea 

sezonalităţii prin: 

- folosirea cât mai bună a bazei tehnico-materiale; 

- utilizarea raţională a forţei de muncă; 

- modificarea fluxurilor turistice în favoarea celor internaţionale; 

- obţinerea unui volum mai mare de încasări; 

- beneficii şi rentabilitate superioară pe baza aceloraşi resurse materiale şi umane; 

- diversificarea gamei de servicii; 

- optimizarea structurii ofertei; 

- reducerea cheltuielilor; 

- creşterea productivităţii muncii. 
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