
 

 
       

www.interregrobg.eu  
Continutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene 

 

 

 

 

SPEARMAN CONSULTING 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA CERINȚELOR ȘI A PREFERINȚELOR TURIȘTILOR ÎN 

VÂRSTĂ DE PESTE 55 DE ANI ÎN JUDEȚUL DOLJ 

 

 

CRAIOVA 

2019 

 

 

 

 

 

http://www.interregrobg.eu/


 

 
       

www.interregrobg.eu  
Continutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene 

 

 

CUPRINS 

INTRODUCERE     3 

 

I.   OBIECTIVELE STUDIULUI                                                                                               7 
II. METODOLOGIA DE CERCETARE                                                                               11 
III. EVOLUȚII DEMOGRAFICE NOI ȘI DEZVOLTAREA TURISMULUI PENTRU SENIORI                                  
                    14 
III.1. CLARIFICĂRI CONCEPTUALE, COMPATIBILITĂȚI STATISTICE ȘI COMPORTA-
MENTALE                                                                                                                                     15 

III.1.1. Consumatorul senior: un concept fragil                                                               15 
III.1.1.1 Elementele invariabile ale conceptului de consumator senior                                            16 
III.1.1.2 Un elementul variant al conceptului de consumator senior: definirea sa                            17 
III.1.1.3 Limite ale criteriilor de definire a conceptului                                                                           18 

III.1.2. Propunerea unui indicator de identificare a consumatorului senior pe baza elementelor 
invariante ale conceptului                                                                                     19 
III.1.2.2 Indicatorul consumatorului senior                                                                                     21 
III.1.2.1 O definire stabilă a consumatorului senior                                                                                21 
III.1.2.3. Identificarea persoanelor în vârstă pentru industria turismului                                              23 

III.2. CREȘTEREA CONTINUĂ A PONDERII PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ IN UNIUNEA 
EUROPEANĂ                                                                                                                      24 
III.2.1. Vârsta medie și depdendența față de vârstă                                                                   25 

III.2.2. Evoluțiile istorice și tendințele îmbătrânirii demografice în uniunea europeană        29 
III.3 PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ ȘI CĂUTAREA UNOR EXPERIENȚE DE TURISM INOVATOARE                                                                                                                              
33 

IV. TURISTUL SENIOR: MOTIVAȚII ȘI COMPORTAMENT                                             47 
IV.1  PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ ȘI PIAȚA TURISMULUI                                                          47 
IV. 2  SEGMENTAREA PIEȚEI TURISMULUI PENTRU SENIORI                                               49 
IV.2.1.  Abordarea sociodemografică a segmentării                                                                 49 
IV.2.2  Abordarea psihografică a segmentării                                                                           49 
IV.2.3 Rolul decisiv al motivațiilor de călătorie ale persoanelor în vârstă                              50 
IV.2.4. Exemple  de  segmentări ale pieței turiștilor în vârstă pe baza motivațiilor de a călători                                                                                                                                         
51 

IV.3.  TEORIILE GENERALE PRIVIND MOTIVAȚIILE DE A CĂLĂTORI                         52 
IV.3.1 Influența reînnoită a teoriei lui Maslow (1973)                                                              
52 

http://www.interregrobg.eu/


 

 
       

www.interregrobg.eu  
Continutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene 

 

IV.3.2  Influența 
experienței de călătorie și Scala de Carieră Turistică  a lui  Pearce și Catalbiano (1983)                                                                                                                          
52 
IV.3.3 Teoria  push-pull  a  motivațiilor de a călători a lui  Dann  et  Crompton (1977-1981)  53 
IV.3.4 Procesul de evadare-recompensare al lui Mannel și Iso-Ahola (1987-1989)                54 

IV.4 MOTIVAȚIILE DE CĂLĂTORIE PENTRU TURIȘTII ÎN VÂRSTĂ                              54 
IV.4.1. Motivațiile și definiția turistului în vârstă                                                                     54 
IV.4.2. Motivațiile de a călători recenzate în literatura de specialitate pentru turiștii seniori 55 
IV. 4.3. O nouă clasificare a motivațiilor de a călători a persoanelor în vârstă, o abordare 
calitativă în Franța                                                                                                                        59 
IV.5. VARIABILE CARE INFLUENȚEAZĂ COMPORTAMENTUL TURISTIC ȘI MOTIVAȚIILE DE 
A CĂLĂTORI ALE PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ                                                                         65 
IV.5.1. Variabile sociodemografice                                                                                              65 
IV.5.2. Variabilele psihografice                                                                                                    68 

V.CERERE ȘI OFERTĂ PENTRU TURIȘTII SENIORI DIN JUDEȚUL DOLJ                     69 
V.1. PREALABILE ALE CERCETĂRII                                                                                           69  
V.2. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR                                                                           70 
V.2.1.Variabilele calitative individuale                                                                                        71 
V.2.2 Preferințe, motivații, obstacole, probleme, concordanțe cerințe- așteptări la turiștii adulți 
+55                                                                                                                                       77 
V.3. PROBLEMELE DE BAZĂ ȘI CONSTRÂNGERILE ÎNTÂMPINATE DE PERSOANELE ÎN 
VÂRSTĂ + 55 ÎN TIMPUL CĂLĂTORIILOR                                                                                  89 
V.4. IDENTIFICAREA NECONCORDANȚELOR DINTRE SERVICIILE DE CARE AU NEVOIE 
PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ ȘI SERVICIILE OFERITE                                                                 92 
V.5 IDENTIFICAREA COMPONENTELOR PRODUSULUI TURISTIC CARE SUNT ESENȚIALE 
PENTRU TURIȘTII ÎN VÂRSTĂ + 55 ANI (CEEA CE EI CAUTĂ, CEEA CE EI SE AȘTEAPTĂ ȘI 
CEEA CE AU NEVOIE ÎN TIMPUL TURURILOR)                                                                         94 
V.6. ANALIZA COMPARATIVĂ A AȘTEPTĂRILOR TURIȘTILOR VÂRSTNICI + 55 DIN 
PACHETUL DE TURISM PROPUS ȘI OFERTA REALĂ                                                              97 

BIBLIOGRAFIE                                                                                                                 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interregrobg.eu/


 

 
       

www.interregrobg.eu  
Continutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCERE 

 Populația mondială urmează să crească de la 6,9 miliarde în anul 2010 la 8,3 miliarde până în anul 
2030. În urma unui proces de îmbătrânire treptată, se așteaptă ca persoanele în vârstă să crească mai 
repede decât celelalte două grupe de vârstă. La nivel mondial, grupa de vârstă de peste 60 de ani este 
așteptat să ajungă la 1,3 miliarde de persoane până în anul 2030, ceea ce reprezintă o creștere de 600 
milioane de față de anul 2010. Ponderea acestei grupe de vârstă este de așteptat să crească până la 16%, 
de la 11% în anul 20101. În consecință, speranța de viață se așteaptă să se deplaseze de la o medie de 69 
de ani, în perioada 2010-2015,  la 72 de ani în perioada 2025-20302. 
 Diferențele între diferitele regiuni ale lumii vor rămâne destul de mari. Acest fenomen va fi mai 
relevant în societățile cu o rapidă îmbătrânire din Europa, America de Nord și din în unele țări asiatice, printre 
care și China. Una din patru părți ale populației europene va aparține grupei de vârstă 60+ până în anul 2020 
și aproape una din 3 până în anul 2030. O proporție similară este prevăzută și pentru populațiile din America 
de Nord. Populațiile din Asia, America Latină și Caraibe vor menține un profil relativ mai mic. O excepție 
notabilă este China, unde controlul fertilității a produs rezultate similare cu declinul fertilității în economiile 
avansate. 
 În întreaga lume, societățile se schimbă rapid, în funcție de scăderea ratei fertilității, de prelungirea 
speranței de viață, de urbanizare și de migrație. O astfel de schimbare demografică fără precedent prezintă 
noi provocări economice, politice și legislative, care afectează societatea în ansamblul său. În sectorul 
turismului, schimbările demografice vor avea în principal un impact asupra caracteristicilor și importanței 
relative a segmentelor de călătorie, cu un efect de domino asupra tipurilor de produse turistice, de servicii și 
de activități pe care le acestea le desfășoară în timp ce se află în deplasare. Odată cu aceste provocări, 
schimbările demografice vor aduce noi oportunități pentru sectorul turismului. 
 Pentru a profita de potențialul cererii de călătorie al vârstnicilor, multe previziuni prezintă numărul 
previzionat al populației din grupa de vârstă 60+ în lume și în diferite regiuni ale sale. De asemenea, ele 
prezintă proiecții privind creșterea turismului pentru populația în vârstă. Acest din urmă indicator ar trebui 
utilizat numai în scopuri comparative și interpretat cu prudență, deoarece creșterea călătoriilor în cadrul 
segmentului vârstnic al populației este, probabil, mai mică decât valoarea sa medie. 
 Combinarea celor doi indicatori sugerează faptul că 
Europa prezintă cel mai mare potențial ca sursă de călători în 
vârstă, datorită creșterii numărului acestei populații și a incidenței 
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sale în turism în general (până în 
2030, se așteaptă ca europenii să genereze 89 de turiști internaționali la 100 de locuitori).  
 La celălalt capăt al spectrului, ținând seama de pătrunderea relativ scăzută a călătoriei în rândul 
populațiilor asiatice, numărul călătorilor în vârstă poate fi considerabil mai mic decât cela sugerat de volumul 
estimat pentru persoanele de peste 60 de ani în anul 2030.  
 Din perspectiva destinațiilor europene, distanța mare față de piețele asiatice poate reduce și mai 
mult potențialul lor. În America, volumul total al populației în vârstă de 60 de ani și peste este de așteptat să 
depășească 100 milioane de persoane în ambele părți ale continentului. Având în vedere tendința lor notorie  
de a călători, piețele din America de Nord au mai multe șanse de a genera volume mai mari de călători în 
vârstă. 
 În anul 2010, 17% din populația UE avea vârsta de 65 de ani sau mai mult. Până în anul 2060, se 
așteaptă ca această pondere să ajungă până la 30%. În timpul recentei crize economice și financiare, care 
a avut un impact negativ asupra turismului în UE, grupul de vârstă de peste 65 de ani a contribuit semnificativ 
la compensarea acestui impact negativ. Astfel, între 2006 și 2011 numărul turiștilor a scăzut în toate grupele 
de vârstă, cu excepția celor de minim 65 de ani, care a înregistrat o creștere de 10%, față de anul 2006. 
Desigur, acest grup de vârstă a crescut cu 6% în decursul perioadei, însă există încă un efect clar net din 
acest punct de vedere. În anul 2011, persoanele cu vârste de peste 65 de ani au realizat cu 29% mai multe 
călătorii și 23% mai multe sejururi comparativ cu aceleași cifre din urmă cu cinci ani. Cheltuielile lor pentru 
turism au crescut cu 33%, reprezentând 20% din totalul cheltuielilor de turism ale europenilor, comparativ cu 
doar 15%, în anul 2006. 
 Reprezentând 17% din totalul turiștilor, grupul cel mai în vârstă dintre seniori a realizat 19% din toate 
călătoriile de vacanță (91 milioane) și a petrecut 22% din înnoptări în timpul călătoriilor de lungă durată în 
anul 2011. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, în medie, persoanele în vârstă 65 de ani și peste, au 
înregistrat 26,1 de înnoptări, comparativ cu 21,6 și, respectiv, 18,9 în segmentele de vârstă 45-64 de ani și, 
respectiv, 25-44 de ani. Luând separat călătoriile interne și călătoriile de ieșire, turiștii cu vârsta peste 65 de 
ani au înregistrat cele mai mari cheltuieli medii pe călătorie, respectiv 401 de euro pentru o călătorie internă 
și 934 de euro pentru o excursie în afară. Cheltuielile zilnice au fost mai mici pentru cei mai în vârstă turiști, 
dar acest lucru poate fi explicat prin faptul că deplasările lor au fost mai lungi, ceea ce înseamnă că mai 
multe costuri forfetare, cum ar fi transportul, taxe ale localității etc. au fost împărțite la mai multe nopți. Pentru 
a se adapta la un peisaj în schimbare, sectorul turismului european este chemat să țină seama de nevoile și 
preferințele călătorilor mai în vârstă, precum și de diferențele demografice între piețele stabile și cele 
emergente. 
 O speranță de viață prelungită este unul dintre factorii majori care stau la baza schimbărilor 
demografice. Pentru turism, problema unei speranțe de viață sănătoase este de o importanță deosebită. Asta 
nu înseamnă doar cât timp trăiesc oamenii, ci și nivelul de sănătate de care se bucură în timp ce trăiesc. În 
acest sens, se așteaptă nu numai o creștere a turiștilor mai în vârstă, deoarece aceștia trăiesc mai mult și 
sunt mai bogați, dar ei se vor simți și mai bine și mai tineri în perspectivă. Structurile familiale se schimbă, 
de asemenea, pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult și rata fertilității scade. Structurile familiale devin mai 
lungi, dar mai puțin riguroase, deplasându-se de la mai mult "orizontal", cu mai puține generații, la structuri 
mai "verticale", cu mai multe generații. În mod potențial, acest lucru poate afecta dinamica familială 
(interacțiune între generații) și părțile de călătorie în sine (din mai multe 
generații). 
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 Se cuvine adăugat, la toate 
aceste evoluții interesante, și alte schimbări sociale, cum ar fi creșterea ratelor de divorț în unele părți ale 
lumii, o perioadă mai lungă (și, în unele cazuri, nouă) de libertate și dezvoltarea grupurilor de călătorii noi. 
Modificările în etapele de viață și apariția mai multor stadii de tranziție ale familiei sugerează o creștere 
potențială a turismului individualizat. Acest lucru ar putea determina o mai mare diferență de vârstă între 
călători. În mod similar, ar putea fi mai multe grupuri de călătorii intergeneraționale (bunici și nepoți) și grupuri 
de familii cu mai multe generații. Internetul și apariția tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) au 
revoluționat multe segmente ale societății, inclusiv persoanele în vârstă. Cu toate acestea, în privința 
grupurilor de vârstă există încă lacune semnificative în utilizarea lor ("divizare digitală"). În Uniunea 
Europeană 9 din 10 persoane, cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, utilizează în mod regulat Internetul. 
Procentajul este ușor mai mic în intervalul de vârstă 25-54 (78%) și se este mult mai redus pentru grupa de 
vârstă dintre 55 și 74 de ani (42%). 
 Preocupările pentru dezvoltarea turismului pentru seniori sunt de dată relativ recentă în majoritatea 
țărilor lumii, inclusiv a celor fruntașe în promovarea inovațiilor și în exploatarea timpurie a tendințelor sale. 
Cercetărori din SUA, Franța, Germania, Spania, Italia, Marea Britanie, Elveția, pentru a le enumera pe cele 
mai importante dintre aceste țări, recunosc că demersurile lor de a răspunde la noile provocări ale turismului 
pentru seniori au început de puțin timp, dar cunosc o continuă și intensă dezvoltare. 
 Într-un astfel de context, trebuie menționat faptul că în România preocupările cercetătorilor și ale 
actorilor din turism pentru a răspunde noilor cerințe ale consumatorilor seniori nu au reușit să se situeze la 
un nivel care să atragă atenția în mod special. În afara ofertelor din turismul balnear și de sănătate, acest 
sector de activitate nu a întreprins alte măsuri de atragere a seniorilor. Ofertele de excursii externe sunt mai 
bine echilibrate, dar ele se referă la pachete de servicii promovate și susținute de alte țări pentru seniorii 
români. Ofertele interne de excursii pentru seniori sunt destul de rare și nu răspund neapărat cerințelor și 
preferințelor acestora. Multe din spațiile de cazare nu au infrastructura necesară pentru a primi o parte a 
seniorilor.  
 Această succintă prezentare a stării de fapt a ofertei interne de turism pentru seniori din România 
nu poate fi decât favorabilă oricărui demers care își propune să analizeze și să facă propuneri de îmbunătățire 
a serviciilor tuturor factorilor implicați în turismul persoanelor în vârstă.  
 Proiectul "Destinație prietenoasă pentru seniori +55", code ROBG – 436, cofinanțat de ERDF prin 
Programul Interregional V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, are ca promotor Fundația Phoenix- 21 Century 
din Vidin, Bulgaria, iar ca parteneri principali Asociația Romană pentru Transferul Tehnologiei și Inovației 
(ARoTT), Craiova, România și organizația Parteneriatul Regional pentru Dezvoltare Durabilă din Vidin, 
Bulgaria. Obiectivul său principal este ameliorarea ofertei de turism pentru persoanele în vârstă în zona 
transfrontalieră reprezentată de departamentele Vidin și Montana, din Bulgaria, și județul Dolj, din România. 
 Prima etapă a demersului susținut de către partenerii proiectului a constat în realizarea unei analize 
pentru evaluarea cerințelor și a preferințelor turiștilor în vârstă de 55 de ani și peste și a unui studiu de 
dezvoltare a turismului pentru aceeași categorie de turiști. În final, pe baza celor două studii anterioare, se  
va trece la conceperea și dezvoltarea unei strategii pentru dezvoltarea turismului pentru acest segment,  
adresată sectorului de afaceri, public și civil, care să acopere departamentele Vidin și Montana (Bulgaria) și 
județul Dolj (România). 
 Conținutul studiului este prezentat într-o ordine firească a 
demersurilor de cercetare de acest tip. După identificarea 
obiectivelor și alegerea metodologiei de lucru s-a început cu o scurtă 
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revistă a literaturii de 
specialitate, care a avut ca scop prezentarea ultimelor evoluții demografice la nivel mondial și european și a 
consecințelor lor asupra sectorului de turism pentru seniori. 
 Pentru a evita unele confuzii de interpretare a statisticilor existente au fost evidențiate și dezbaterile 
care au însoțit conceptul conceptul destul de fragil de consumator senior și ultimele sale definiri, astfel încât 
informațiile și datele din diverse surse și din literatura specifică să poată fi comparate în cele mai bune condiții. 
  
 Importanța segmentului vâstnicilor pentru piața turismului și necesitatea de a adapta oferta curentă 
la nevoile unei clientele în continuă schimbare au devenit, de o bună perioadă de timp, obiectul a numeroase 
cercetări și certitudini pentru o bună parte a furnizorilor. Literatura de specialitate s-a preocupat de 
strucurarea ofertei și a pus la dispoziția practicienilor mai multe segmentări de piață disponibile în prezent 
pentru turiștii mai în vârstă. Un interes deosebit îl prezintă și teoriile generale ale motivațiilor de a călători, 
care pot fi aplicate turiștilor mai în vârstă cu anumite adaptări și specificități. În studiu sunt prezentate și 
variabilele de influență cunoscute până în prezent, care acționează asupra comportamentului de consum 
turistic al persoanelor în vârstă. 
 Partea aplicativă a lucrării a fost structurată, la rândul ei în șase subcapitole importante, pentru a 
răspunde cât mai bine obiectivelor solicitate de proiect. Primul subcapitol a fost rezervat prezentării 
problemelor organizatorice care au apărut și au fost rezolvate cu ocazia întocmirii și administrării 
chestionarului, a alegerii eșantionului folosit la sondaj și a identificării sale din perspectiva stării sale sociale.   
 Cel de-al doilea subcapitol a fost rezervat analizei efective a datelor culese prin sondaj, respectiv a 
preferințelor, motivațiilor, obstacolelor, problemelor, concordanțelor cerințe- așteptări la turiștii adulți că vârsta 
de 55 de ani și peste. Rezultatele sale pentru seniorii din județul Dolj pot fi folosite de către furnizorii de 
produse turistice pentru a cunoaște comportamentul și motivațiile acestora și a concepe cea mai bună ofertă 
în vederea atragerii lor. 
 Ultimele patre subcapitolu au un conținut structurat pentru a răspunde direct cerințelor explicite ale 
proiectului, respectiv identificarea: 
 - problemelor de bază și a constrângerilor întâmpinate de persoanele în vârstă + 55 în timpul 
călătoriilor; 
 - neconcordanțelor dintre serviciile de care au nevoie persoanele în vârstă și serviciile oferite 
 - componentelor produsului turistic care sunt esențiale pentru turiștii în vârstă + 55 ani (ceea ce ei 
caută, ceea ce ei se așteaptă și ceea ce au nevoie în timpul itinerariilor/sejururilor) 
 În această parte a lucrării este inclusă și analiza comparativă a așteptărilor turiștilor vârstnici + 55 
din pachetul de turism propus și oferta reală  
 
  
Coordonator studiu, 

M.V. 
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I. OBIECTIVELE STUDIULUI 

 

 Persoanele în vârstă constituie un grup mare și în continuă creștere al consumatorilor cu 
potențial semnificativ de cumpărare. Cu toate acestea, ofertele comerciale pentru persoanele în 
vârstă (inclusiv modalități active de petrecere a timpului liber) sunt relativ limitate. Există multe motive 
pentru o astfel de situație; cele mai importante includ "cultul tinereții" și calitățile specifice ale acestei 
piețe. Cumpărătorii tineri atrag producătorii, care își concep strategiile de marketing special pentru 
ei, în timp ce nevoile persoanelor în vârstă nu sunt recunoscute sau sunt pur și simplu ignorate. Piața 
pentru persoanele în vârstă nu este omogenă – ea consistă atât din cei bogați, cât și din cei săraci, 
sănătoși și bolnavi, educați și needucați, activi și pasivi fizic, 
care îmbătrânesc rapid și lent. Un consumator mai în vârstă este, 
de asemenea, din cauza vârstei, mai experimentat, acționează 
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rațional, este foarte solicitant și 
are nevoie de o mulțime de informații despre produsul oferit și are timp suficient pentru a verifica 
informațiile obținute. În plus, timpul petrecut pentru a lua o decizie de cumpărare este mai lung în 
comparație cu un cumpărător tânăr. 
 Având în vedere potențialul de cumpărare a pieței pentru persoanele în vârstă, precum și 
volumul de timp liber la dispoziție, trebuie să se concluzioneze că numărul în creștere al persoanelor 
în vârstă poate deveni o mare sursă de beneficii pentru industria turismului și a timpului liber. Această 
piață, în special în România, este dificilă, datorită calităților sale specifice: complexitate, nevoi și 
cerințe diversificate ale consumatorilor, precum și potențial financiar.  
 Influența activității fizice asupra bunăstării și sănătății cetățenilor în vârstă este incontestabilă 
și confirmată de numeroase studii. Literatura în acest domeniu subliniază beneficiile activității fizice, 
analizează nivelul participării active, studiază motivele lipsei celor de mai sus și discută rezultatele 
sale. Studiile privind subiectul călătorilor seniori au fost mai puține. Întrucât cercetarea și publicațiile 
privind comportamentul pe piață al consumatorilor seniori sunt atât de limitate, crearea unei oferte 
turistice și de agrement atractive pentru acest grup pare a fi problematică.  
 O astfel de cercetare ar permite recunoașterea factorilor care ar influența viitorul consumator 
potențial, ar stabili punctele sale forte și ar defini un comportament adecvat, astfel încât să poată fi 
conceput în mod eficient un produs care să satisfacă nevoile și cerințele acestui grup. O astfel de 
cercetare ar trebui să fie de interes pentru turismul și comerțul de agrement, care se va confrunta în 
curând cu problema deservirii unui numărul tot mai mare de astfel de clienți, care doresc un produs 
care să fie atât satisfăcător, cât și accesibil.  
 Analiza rezultatelor cercetărilor existente pe această temă, precum și subiectul problemelor 
tipice ale cetățenilor în vârstă, împreună cu publicațiile care tratează teoria și modelele 
comportamentului consumatorilor sunt suficiente pentru a arăta particularitățile pieței seniorilor și 
pentru a recunoaște factorii determinanți ai comportamentului pe piață al consumatorilor seniori și, 
ca rezultat, recunoașterea provocării pentru industria turismului și a timpului liber. 
 Printre rațiunile pentru care comerțul turistic și de agrement ar trebui să ia în considerare 
piața seniorilor, următoarele merită o atenție deosebită: 
 1. Este o piață cu o dinamică neobișnuită de creștere (statistic la fiecare 6 secunde cineva 
din lume devine senior). În prezent, numărul persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani este estimat 
la peste 670 de milioane, iar până în 2050 va fi de 2 miliarde în întreaga lume. Va fi prima dată în 
istoria omenirii când numărul de cetățeni în vârstă este mai mare decât numărul copiilor din categoria 
de vârstă 0-14 ani. Numărul de seniori și participarea acestora la structura populației variază în 
funcție de zonă. În țările dezvoltate, seniorii constituie 1/5 din populație, iar în 2050 vor atinge 1/3. 
În țările în curs de dezvoltare, numărul persoanelor în vârstă este mai mic, în prezent doar 8% din 
populație, însă până în 2050 acesta va atinge 20%. 
 2. Este piața cu cel mai mare buget de timp liber. Studiile arată că persoanele în vârstă alocă 
40% mai mult timp turismului și recreerii decât tinerii.  
 3. Este o piață relativ bogată. Potențialul de 
cumpărare al seniorii francezi este estimat la 150 de miliarde 
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de euro pe an. Seniorii din SUA au 
la dispoziție fondul de cumpărare de 2 miliarde de dolari și cheltuiesc anual peste 30 de miliarde de 
dolari pentru călătorii. În general, cetățenii în vârstă reprezintă 70% din toți pasagerii navelor de 
croazieră și 80% din clienții de lux. Aceștia cheltuiesc, de asemenea, cu 74% mai mult pentru 
vacanțele "tipice" decât persoanele de 18 - 49 de ani. Seniorii polonezi, deși mult mai puțin bogați, 
au de asemenea un potențial de cumpărare relativ mare, estimat în prezent la cca. 90 de miliarde 
de zloți. Până în 2050, acesta va crește de patru ori. 
 4. Cetățenii în vârstă se bucură de o bună sănătate și stare fizică din ce în ce mai lungă și, 
ceea ce este cel mai important, doresc să mențină această stare de lucruri. Activitatea turistică și de 
agrement poate servi în special acestui scop. 
 5. Seniorii, în special cei din categoria baby-boomers, încep să-și înlocuiască devotamentul 
față de familie prin autoeducație, distracție și divertisment și tratează turismul și recrearea ca un 
premiu pe care îl merită pentru viața lor plină de jertfe. 
 6. Seniorii nu sunt țintele favorabile în timpul sezonului turistic, deoarece pleacă de bună voie 
pentru excursii în afara sezonului. 
 7. De asemenea, ar trebui să se sublinieze motivele sociale (de exemplu, îmbunătățirea 
sănătății, care va duce la cheltuieli mai mici pentru tratamentul de sănătate). Acest aspect, totuși, 
este luat în considerare numai de către instituțiile publice și organizațiile nonprofit. Condiția care 
trebuie îndeplinită pentru a avea succes pe piața persoanelor în vârstă este definirea precisă a 
acesteia (Cine este cumpărătorul senior de bunuri și servicii turistice actuale?), precum și 
identificarea în detaliu a nevoilor, așteptărilor și cerințelor lor, în funcție de diverși factori și situații 
(Care este comportamentul de cumpărare al unui senior modern?) 
 Revenind la statisticile demografice, acestea arată că partea populației în vârstă de 65 de 
ani și peste este în continuă creștere în toate statele membre ale UE, în America de Nord și în Asia. 
Astfel, grupa persoanelor de 65 de ani și peste reprezintă deja 18,5% din totalul populației Uniunii 
Europene, adică aproximativ 94 de milioane de persoane, iar o treime din populația europeană va 
avea peste 60 de ani în 2050. Aceeași proporție se regăsește și în Franța, cu 18% din populație de 
peste 65 de ani. În Statele Unite, una din opt persoane are peste 65 de ani, și iar grupa evocată 
reprezintă 12% din populația chineză. Aceste proporții vor crește continuu în următorii ani. 
 Cu toate acestea, în ciuda acestui context al îmbătrânirii populației din țările dezvoltate, și în 
ciuda statutului de destinație turistică principală a lumii ocupată de Uniunea Europeană, cunoașterea 
obiceiurilor seniorilor în ceea ce privește petrecerea timpului liber și calitatea vieții este încă relativ 
modestă. Acești clienți seniori vor contribui cu siguranță la atingerea unor obiective importante în 
ceea ce privește numărul de turiști internaționali până în anul 2020 și în perspectivă, iar de aici apare 
necesitatea de a studia toate pârghiile care pot fi utilizate pentru a stimula turismul seniorilor în toate 
țările Uniunii Europene. 
 În ceea ce privește primirea persoanelor în vârstă, studiile recente arată că multe țări (printre 
care chiar Franța) sunt mai puțin organizate din acest punct de 
vedere decât alte țări europene, fără să mai vorbim aici de 
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România și de Bulgaria, aflate la 
începutul unui proces de reconsiderare  a promițătorului turism pentru seniori. 
 Astfel, recunoscând slăbiciunile atragerii turiștilor seniori în Franța, deputatul  Christophe 
Bouillon a prezentat recent (2017) guvernului un raport cu propuneri de a face această țară mai 
atractivă pentru turiștii mai în vârstă. Printre măsurile principale propuse se regăsesc:  

1. Elaborarea unei strategii specifice pentru persoanele în vârstă. Menționând faptul că 
strategia companiilor de turism ia foarte rar în considerare seniorii și, în general, contextul îmbătrânirii 
populației, acesta propune, în special, elaborarea unor oferte tip "pachet", care să includă atât 
transport, cazare, cât și activități turistice, care să vizeze în special persoanele în vârstă. 
 2.Integrarea seniorilor în campanii de promovare. Raportul constată că în domeniul 
turismului și al recreerii, seniorii sunt încă în mare parte subreprezentați în campaniile de publicitate 
și promovare. Autorul sfătuiește actorii din turism, de exemplu, să integreze mai multe imagini ale 
persoanelor în vârstă sau să se concentreze pe promovarea unor segmente care atrag în mod 
deosebit această clientelă, cum ar fi "turismul fluvial, turismul spiritualității și al memoriei și turismul 
cultural. 

3. Valorificarea sejururilor de sănătate și de bunăstare. Tratamentele termale (balneare), 
spa-urile, talasoterapia sunt produse căutate, iar profesioniștii din domeniul turismului sunt invitați 
să-și promoveze atuurile lor în ceea ce privește bunăstarea. Turismul în domeniul sănătății a 
înregistreat o cifră de afaceri de aproape 2 miliarde de euro în Germania, față de doar 120 de 
milioane în Franța, în ciuda unui sistem de sănătate printre "cele mai de succes din lume". 
            4. Evidențierea accesibilității transportului. Persoanele cu mobilitate redusă sau cu fragilitate 
sunt sensibile la argumentele privind transportul accesibil, cu atât maimult cu cât actorii transportului 
feroviar și aerian francez sunt exemplari din acest punct de vedere în acest domeniu. 
            5. O miză importantă pe turismul intergenerațional. Printre recomandările raportului se 
regăsește și dezvoltarea unei "oferte de cazare dedicate turismului intergenerațional (în special 
bunici și nepoți)", iar proiectele de acest tip ar putea fi, de exemplu, finanțate în cadrul unei platforme 
de investiții create de stat, France Développement Tourisme. Printre dispozitivele furnizate de 
această platformă figurează o strângere de fonduri pentru a crește capacitatea de cazare. 
            6. Susținerea (Asigurarea) persoanele fragile în ceea ce privește îngrijirea lor. Raportul 
recomandă promovarea către clienți a "dispozitivelor concepute și existente (...) în caz de probleme 
de sănătate și în caz de necesitate de urmare a unui  tratament de bază". Temerile legate de 
sănătate rămân unul dintre principalele obstacole în calea călătoriilor pentru persoanele în vârstă. 

7. Acordarea de împrumuturi cu dobândă redusă pentru a aduce afacerea la standardele 
impuse. Adaptarea industriei hoteliere franceze la îmbătrânirea populației este unul dintre factorii 
principali în domeniul cazării. Pentru punerea în aplicare a standardelor de siguranță și accesibilitate, 
banca publică de investiții Bpifrance oferă un împrumut de 10 ani cu dobândă fixă, de până la 
400.000 de euro. Acest împrumut este destinat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din industria 
hotelieră, turismului social sau exploatării de campinguri. 
 8. Crearea de conținuturi online pentru persoanele în 
vârstă. Deși seniorii activi din secolul 21 sunt din ce în ce 
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conectați, cu toate acestea, în 
domeniul turismului, foarte puține conținuturi online sunt calibrate pentru această categorie de clienți. 
Prin urmare, documentul sugerează evidențierea unor activități atractive pentru persoanele în vârstă, 
dar și crearea de aplicații destinate persoanelor în vârstă. 

Evoluțiile turismului pentru seniori în întreaga lume și potențialul său de dezvoltare impun 
tuturor agenților economici să ia în considerare o astfel de oportunitate, cu atât mai mult celor din 
România și Bulgaria, țări care nu au o tradiție turistică capabilă să le susțină prin experiență în 
competiția generată de noi provocări, cum ar fi dezvoltarea turismului pentru seniori.   

Un astfel de proces nu poate avea loc decât pe baza unei cunoașteri adecvate a pieței, 
respectiv a cererii și ofertei, demers care depășește capacitățile de cunoaștere și posibilitățile 
financiare ale cvasitotalității agenților economici din domeniul turismului din România și Bulgaria. 
Apariția și dezvoltarea de proiecte  transfrontaliere pentru dezvoltarea turismului susținute direct de 
Uniunea Europeană demonstrează importanța unei asemenea mize și recunoaște posibiltățile 
reduse ale agenților economici și chiar ale guvernelor de a susține un astfel de demers. 

Proiectul  "Destinație prietenoasă pentru seniori + 55", code ROBG – 436, cofinanțat de 
ERDF prin Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme, este lansat de trei parteneri, respectiv  
"Phoenix - 21 Century" Foundation – Vidin, Asociația Română pentru Trasferul de Tehnologii și 
Inovare (ARoTT) și Asociația “ Regional Partnerships for Sustainable Development – Vidin” RPSD – 
Vidin. 

Primul din obiectivele proiectului vizează Elaborarea unei analize pentru evaluarea nevoilor 
și preferințelor turiștilor în vârstă + 55 ( câte o analiză pentru teritoriul regiunilor Vidin și Montana, 
Republica Bulgaria și una pentru teritoriul județului Dolj, România). Prin această analiză trebuie să 
se identifice și să se realizeze: 

  problemele de bază și constrângerile întâmpinate de persoanele în vârstă de 55 de ani și 
peste în timpul călătoriilor; 

 neconcordanțele dintre serviciile de care au nevoie persoanele în vârstă și serviciile care 
le sunt oferite; 

 componentele esențiale ale unui produs turistic pentru turiștii în vârstă de 55 de ani și peste 
(ceea ce caută, ceea ce așteaptă și ceea ce au nevoie în timpul sejururilor). 

 o analiză comparativă a așteptărilor turiștilor vârstnici din pachetul de turism care li se 
promite și oferta reală din pachetele turistice. 

Cel de-al doilea obiectiv principal propune elaborarea unui studiului de dezvoltare a 
turismului pentru turiștii în vârstă de 55 de ani și peste.  
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II. METODOLOGIA DE CERCETARE 
 
 Turismul pentru seniori este un segment care nu a deținut o mare pondere sau importanță 
în industria turismului, dar această tendință este în schimbare. Importanța segmentului cetățenilor 
seniori în piețe, în general, este determinată de procesul de îmbătrânire, care este legat de 
îmbunătățirea statutului economic și condițiile de sănătate ale acestui grup. În acest sens, unii autori 
sugerează că modificarea fără precedent în structura demografică a populației va determina o 
schimbare. În mod specific, acești autori consideră că generația persoanelor în vârstă va fi una care 
va introduce schimbări profunde în deceniile următoare.  
 Factorii cei mai importanți care atestă avântul unei populație îmbătrânite sunt creșterea 
speranței de viață, o rată a natalității mai mică și impactul pe care seniorii îl vor avea asupra restului 
populației, pe măsură ce aceasta îmbătrânește. Acum câțiva ani, Tongren (1988) a repetat 
importanța acestei generații și a subliniat interesul de a nu ne limita la caracteristicile consumatorilor 
vârstnici de astăzi, dar și de a studia comportamentul de cumpărare al acestei generații cu privire la 
produsele și serviciile pe care le vor solicita în viitorul apropiat. 
 Din cauza lipsei de consens în ceea ce privește vârsta la care o persoană poate fi 
considerată senior, apare problema folosirii vârstei cognitive – fie subiectivă sau de auto-percepție - 
pentru a evalua comportamentul de cumpărare al consumatorului în vârstă, ca o alternativă la vârsta 
cronologică. Grande (1993) afirma că "vârsta cheie pentru segmentarea pieței este vârsta 
autopercepută, care este ceea ce stabilește modul de viață prin determinarea atitudinii, intereselor 
și opiniilor". În mod similar, Gwinner și Stephens (în Lyer și colab., 2008) au arătat că vârsta cognitivă 
poate explica unele comportamente de consum mai bine decât alte variabile utilizate în mod obișnuit, 
cum ar fi venitul, educația și sănătatea.  
 Lipsa consensului sugerează o incoerență în concept. Le Serre (2008) propune o nouă 
definiție bazată pe o analiză a literaturii disponibile în reviste de specialitate, de turism și de 
marketing. Ea susține că noțiunea de consumator senior se caracterizează prin două tipuri de 
elemente:  
 a) cele care nu variază, indiferent de specialitatea de marketing și de tipul de industrie în 
care el/ea evoluează; toți cercetătorii sunt de acord cu aceste caracteristici intrinseci ale 
consumatorului senior; 
 b) elementele variabile.  
 Elementele care nu se schimbă atunci când se analizează conceptul de consumatori în 
vârstă/seniori sunt: 
 • Consumatorii cetățeni în vârstă reprezintă o piață potențială importantă pentru industrie 
datorită numărului mare de persoane în vârstă și puterii lor de cumpărare; 
 • Ei au atins sau au depășit pragul vârstei la care există unele semne de îmbătrânire. Acest 
element este legat de semnificația etimologică a 
cuvântului inițial, "senior" − care însemna în vârstă; 
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 • Ei se simt tineri în raport cu 
vârsta lor cronologică și, în consecință, există o nouă variabilă subiectivă legată de auto-percepția 
unei persoane și sentimentele sale despre anumite grupuri de vârstă. Această variabilă a fost deja 
utilizată pentru a segmenta piața seniorilor și rezultatele anterioare au confirmat că este mai utilă 
decât vârsta cronologică pentru a explica comportamentul de cumpărare al acestui grup. 
 În ceea ce privește aspectele care variază în definiția consumatorului senior, o recenzie a 
literaturii de specialitate evidențiază două aspecte: 
 1) fiecare definiție este în mod intrinsec legată de o abordare care permite o diferențiere 
între consumatorii seniori și non-seniori; 
 2) există o lipsă de consens cu privire la definirea unui consumator senior și, prin urmare, 
la criteriile utilizate pentru a defini un astfel de consumator.  
 Analiza preocupărilor cercetătorilor din străinătate și din țara noastră (în acest din urmă caz 
multe probleme  de genul celor cu care se confruntă turismul persoanelor în vârstă nu apar), a 
rezultatelor și a poziției actuale a acestui sector în România, relevă faptul că în acest domeniu trebuie 
recuperat mult și trebuie să se ajungă la o poziție superioară binemeritată în contextul european și 
mondial actual. Un astfel de deziderat este realist dacă avem în vedere potențialul natural necesar 
susținerii unui turism de seniori de calitate și mai ales calitatea factorului uman existent și posibil de 
atras și dezvoltat aici. Din acest ultim punct de vedere, se consideră că preocupările specialiștilor și 
ale cercetătorilor au fost destul de rare și nu au reprezentat un demers cu veleități strategice, capabil 
să asigure soluții pe termen lung dezvoltării performanțelor turismului pentru seniori. 
 Pornind de la această realitate, lucrarea noastră își propune să contribuie la lansarea și 
dinamizarea activității turistice doljene și românești pentru persoanele în vârstă, urmărind cu 
precădere schimbările care trebuie să se producă în managementul la nivel microeconomic pentru 
realizarea unor oferte atrăgătoare. În acest fel se identifică noi căi de susținere a acestui important 
vector al dezvoltării turismului din țara noastră.  
 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv principal demersul nostru s-a concentrat asupra unor 
obiective derivate, care contribuie la mai buna înțelegere a fenomenului turistic pentru seniori și care 
ordonează și clarifică eventuale dificultăți inerente procesului de schimbare: 

a) un prim pas l-a constituit identificarea principalelor probleme cu care se confruntă turismul 
pentru seniori la nivel european și în zona delimitată de proiect și a principalelor elemente care îi 
frânează parcursul;  

b) în al doilea rând, și în concordanță cu tematica lucrării, s-au clarificat unele elemente 
conceptuale specifice turismului pentru seniori, elemente care compatibilizează comparațiile dintre 
cercetări în ceea ce privește statisticile, motivațiile și problemele cu care se confruntă persoanele în 
vârstă în identificarea și solicitatrea celor mai bune oferte turistice, dar și furnizorii de astfel de din 
județul Dolj și din România; 

c) cercetarea a vizat, de asemenea, identificarea motivaților, cerințelor și a așteptărilor 
seniorilor din județul Dolj în ceea ce privește produsul turistic pe 
care îl doresc, pentru a prezenta cele mai bune semnale în 
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acest sens agenților economici 
interesați și a-i sprijini în eforturile lor de a-și dezvolta ofertele și afacerile;  

d) un alt element de interes l-a constituit conceperea, pe baza unui studiu statistic, a 
componentelor esențiale ale unui produs turistic specific seniorilor.  
 Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării utilizează conceptele, principiile 
fundamentale şi lucrările unor autori precum Lorge, Blau, Peters, Rosow, Ward; Mutran, George, 
Guiot, Barak, Schiffman, Stephens, Wilkes, Dune, Turley, Cleaver, Muller, Berscheid, Peplau, 
Havighurst, Chevalier, Claxton, Gorn, Chiu Fui, Hui Wang, Sherman, Mathur, Moschis, Geuens, 
Weijters, Tamaro-Hans, Tongren, Supernaw, Tamaro-Hans, Anderson, Langmeyer, Javalgi, 
Thomas, Rao, Lavery, Cleaver, Sellik, Shim, Gehrt, Siek,  McMellon, Sherman, Schiffman, 
Kucukarslan, Pathak, Segal, Sirdeshmukh, Mathur, Moschis, Boulbry, Muller, Polle, Goulding, 
Heslop, Bernhardt, Kinnear, Barak, Lavery, Anderson, Langmeyer, Tamaro-Hans, Knight, Heslop, 
Claxton, Gorn, Polle, Méli, Martineau, Rochefort, Xerfi, Tarot, Noyer, Charollois, Cohen,Treguer, 
Moschis, Galouj, Lavery, Lehto, Patterson, McGehee, Zimmer, Bartos, Gollub, Javitz, Capella, 
Greco, Moisey, Bichis, Pizam, Darpy, Volle, Deci, Ryan, Richius, Dann, Crompton, Mannel, Iso-
Ahola, Krippendorf, Formica, Uysal, Lang, O’Leary, Locker-Murphy, Pyo, You, Romsa, Blenmann, 
Horneman, Shoemaker, Places, Morgan, Levy și alții. 

Metodologia de investigaţie include abordări generale şi specifice conceptelor și 
instrumentelor turismului și segmentului său pentru seniori, marketingului și analizei statistice. Pentru 
partea practică accentul a fost pus pe metoda de cercetare-acţiune, sondajul statistic pe bază de 
chestionar, analiza statistică și studiul de caz. 

Suportul informaţional al tezei îl constituie, pe lângă bibliografia studiată, reglementările OMT 
și ale altor organisme internaționale, actele legislative şi normative în domeniul turismului pentru 
seniori din Uniunea Europeană și din România, statistici ale Uniunii Europene și ale OMT. 

Metodologia de cercetare a utilizat metode specifice conceperii de chestionare, sondajul 
statistic pe bază de chestionare şi grile de interpretare a rezultatelor, benchmarking, analiza și 
interpretarea datelor statistice în conformitate cu cerințele specifice obiectivelor proiectului.  Volumul 
eşantionului a fost format din 107 repondenți, identificați în cadrul unor organizații ale pensionarilor 
doljeni și a fost echilibrat din punctul de vedere al numărului de bărbați și de femei și ca vârstă.  
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III. EVOLUȚII DEMOGRAFICE NOI ȘI DEZVOLTAREA TURISMULUI PENTRU 

SENIORI 

 

 În anul 2017, aproape o cincime (19%) din populația Uniunii Europene avea 65 de ani și 
peste această vârstă. Ponderea persoanelor de 80 de ani și peste este de așteptat să se dubleze 
până în 2080, pentru a atinge 13% din populația totală. Efectele îmbătrânirii populației în Uniunea 
Europeană (UE) se așteaptă să aibă un impact major în deceniile următoare. Scăderea sistematică 
a ratelor natalității și creșterea speranței de viață va schimba destul de mult forma piramidei de vârstă 
a UE-28. Cea mai importantă schimbare va fi, probabil, tranziția marcată spre o structură 
demografică mult mai în vârstă, evoluție care este deja evidentă în mai multe state membre. 
 În consecință, proporția persoanelor în vârstă de muncă în UE-28 este în scădere, în timp ce 
numărul relativ al pensionarilor este în creștere. Proporția persoanelor în vârstă în totalul populației 
va crește semnificativ în decursul următoarelor decenii, în condițiile în care generațiile ”baby-
boomers”, născute după război, ating vârsta de pensionare. Acest fenomen va avea ca efect sporirea 
poverii persoanelor active, care vor trebui să suporte costurile sociale ale acestei populații în curs 
de îmbătrânire pentru o serie de servicii furnizate în acest domeniu. 

III.1. CLARIFICĂRI CONCEPTUALE, COMPATIBILITĂȚI STATISTICE ȘI COMPORTA-
MENTALE 

III.1.1. Consumatorul senior: un concept fragil 
 
 În științele de gestiune,conceptul de consumator senior este unul cunoscut prin fragilitatea 
sa. Lipsa de consens existentă între cercetători, dar și între practicieni, antrenează o fragilitate a 
acumulărilor și o dificultate de comparare a rezultatelor. Prin urmare, este necesară o definire 
comună a obiectului de studiu. Metoda reținută pentru a construi această definire permite să se 
ajungă la o accepțiune generală a conceptul de consumator senior, care poate fi utilizată de către 
orice profesionist, cercetător sau practician, indiferent de sectorul industrial luat în considerare. 
 În acest sens, conceptul de consumator senior este 
clarificat și cercetările angajate pe această temă vor putea să 
se bazeze pe un cadru conceptual stabil. În plus, 
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indicatorul formulat 
operaționalizează definirea în vederea realizării de studii empirice. Simplu de pus în practică, el va 
facilita compararea rezultatelor diferitelor studii care apar. În final, el explicitează importanța 
variabilei ”tendința spre întinerire”, Δ, în studiul consumatorului senior, în special în domeniul turistic.  
 Perspectivele cercetării în această direcție sunt numeroase: utilizarea lui Δ  ca instrument de 
segmentare a pieței turistice pentru seniori a avut deja  rezultate încurajatoare  (Cleaver și Muller, 
1998), care trebuie aprofundate; legăturile dintre Δ și conceptele fundamentale ale comportamentului 
turistic, cum ar fi motivațiile de a pleca în călătorii sau riscurile percepute la plecarea în călătorie 
trebuie să fie specificate; studiul influența lui Δ asupra surselor de informare utilizate ar permite o 
mai bună accesibilitate a segmentului. Aceste cercetări sunt cu atât mai necesare în România, cu 
cât în calitate de consumator seniorul român a primit foarte puțină atenție. 
 Analiza literaturii de specialitate privind consumatorul senior arată că acest concept 
este caracterizat prin două tipuri de elemente. Pe de o parte, elementele recunoscute și acceptate 
de către toți specialiștii de marketing. Aceste elemente pot fi calificate drept "invariabile", 
în sensul că acestea nu variază în funcție de identitatea și/sau sectorul de activitate  
profesionial care le menționează. Pe de altă parte, un element care variază în funcție de identitatea 
și/sau sectorul de activitate profesionial care o menționează. Acest element, care este criteriul 
definirea conceptului de senior, este denumit "variabile". El se află la originea fragilității  
conceptului. 
 

III.1.1.1 Elementele invariabile ale conceptului de consumator senior 

 
O grilă de analiză (anexa 1)  a revistei literaturii de specialitate privind consumatorul senior 
a permis evidențierea elementelor conceptului pentru care există un consens din partea tuturor 
cercetătorilor și, de asemenea, a practicienilor de marketing. Aceste elemente invariabile, enunțate 
în tabelul de mai jos, sunt menționate drept caracteristici stabile ale consumatorului senior. 
 

Caracteristicile invariante ale conceptului de consumator senior (toate sectoarele combinate) 
 

(1) seniorii reprezintă un potențial demografic și economic 
(2) seniorii sunt persoane care au atins sau au depășit un prag de vârstă cronologic 
(3) seniorii se simt mai tineri decât vârsta lor cronologică 

 
Caracteristici invariante ale conceptului de consumator senior tabelul1. 
 

 Inițial, caracteristica (3) a fost identificată de cercetătorii în gerontologie Tuckman 
și Lorge (1954), apoi de Blau (1956), care au observat că majoritatea persoanelor în vârstă 
de mai mult de 60 de ani au o tendință puternică de a se 
percepe în mod considerabil mai tineri decât vârsta lor 
cronologică. Vârsta subiectivă este apoi introdusă pentru a 
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desemna vârsta cu care se 
identifică un individ. Această vârstă măsoară percepția de sine în termeni de apartenență la un grup 
de vârstă de referință (Blau, 1956,1973; Peters 1971; Rosow 1967, 1974; Ward 1977; Mutran și 
George, 1982).  
 Diferența dintre vârsta subiectivă și vârsta cronologică a individului, denumită "tendința de 
întinerire" (Guiot, 2001) în cazul seniorilor, se dovedește a fi o variabilă de studiu eficace în studiul 
comportamentului de consum al acestora (Barak și Schiffman, 1981; Stephens, 1991; Wilkes, 1992; 
Dune și Turley, 1997). Această variabilă  a fost utilizată în special ca instrument de segmentare 
pentru piața turistică a seniorilor australieni (Cleaver și Muller, 1998). Rezultatele obținute au fost 
încurajatoare și au făcut loc unor noi piste de cercetare.  
 Pentru a înțelege influența tendinței spre întinerire asupra comportamentelor de consum, 
este necesar să se facă apel la teoria interacțiunii simbolice (Berscheid și Peplau, 1983). Această 
teorie traduce posibilitatea oferită unui individ de a modifica imaginea pe care el dorește să o prezinte 
altora. Acest obiectiv poate fi realizat, în special, prin intermediul consumului destinat 
să transmită semnale în acest sens.  
 Noțiunea de simbolism compensatoriu (Havighurst 1969; Berscheid și Peplau, 1983) este de 
asemenea utilă. El permite să se aibă în vedere legăturile dintre rolurile sociale pe care oamenii în 
vârstă încearcă să le mențină și adoptarea de simboluri caracteristicile grupurilor de vârstă mai 
tinere, considerate a fi valorificatoare din cauza stereotipurile legate de îmbătrânire. Dacă există un 
consens între toți cercetătorii și practicienii celor trei elemente caracteristice conceptului prezentat 
în tabelul 1, acest lucru nu mai este valabil în ceea ce privește privește definirea consumatorului 
senior. Acesta din urmă este într-adevăr variabil șise situează la originea fragilității conceptului. 
 

 

III.1.1.2 Un elementul variant al conceptului de consumator senior: definirea sa 

 
 Analiza literaturii de specialitate franceze, apoi a literaturii internaționale a permis 
evidențierea a două aspecte importante. În primul rând, orice definire a conceptului de consumator 
senior este legată de un criteriu de definire, care permite operaționalizarea conceptului în partea sa 
empirică. Apoi, există o lipsă a consensului asupra criteriului de definire și, prin urmare, asupra 
definirii conceptului (și reciproc).  În general, în marketing sunt folosite două criterii de definire de 
natură diferită: vârsta cronologică (Chevalier 1999, 2003; Guiot 1999, 2001; Claxton și Gorn 1985; 
Chiu Fui, Hui Wang și Sherman 1994; Mathur și Moschis 1995; Geuens și Weijters 2002) și ieșirea 
și/sau pregătirea pentru pensionare (Tamaro-Hans, 1999). 
 Această observație se extinde și la domeniul turistic. Criteriul de pensionare, care 
corespunde unei creșteri a potențialului de consum turistic (Tongren, 1980; Supernaw, 1985; 
Tamaro-Hans, 1999) este utilizat consecvent, ca și criteriul de vârstă cronologică (Anderson și 
Langmeyer, 1982, Javalgi, Thomas și Rao, 1992; Lavery, 
1999; Cleaver și Sellik, 2004; Shim, Gehrt și Siek, 2005). 
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 În plus, la această lipsă de 
consens de "prim nivel" cu privire la natura criteriului de definire, se adaugă o lipsă de consens de 
nivelul doi, privind limita de vârstă cronologică atunci când se utilizează acest criteriu. Granița este 
fixată la 50 de ani (Chevalier, 1999, 2003; Guiot, 1999, 2001; McMellon, Sherman, Schiffman, 1997), 
55 de ani (Kucukarslan, Pathak, Segal și Sirdeshmukh, 1993; Mathur și Moschis, 1995), 60 de ani 
(Boulbry, 2004; Muller și Polle, 2001; Goulding, 2002) sau 65 de ani (Heslop, 1987; Bernhardt și 
Kinnear, 1976; Barak, 1982). În sectorul turismului, această lipsă de consens este deosebit de 
vizibilă. Limita de vârstă care definește consumatorul turistic senior variază de la 50 de ani (Lavery 
1999; Anderson și Langmeyer, 1982) la 60 de ani (Cleaver și Muller,1998), până la 55 de ani (Javalgi, 
Thomas și Rao, 1992, Shim, Gehrt și Siek, 2005; Cleaver și Sellik, 2004). 
 În final, trebuie reținut faptul că, dacă unii autori justifică alegerea criteriului utilizat (Tamaro-
Hans, 1999; Knight, 2003; Barak, 1982; Kucukarslan, Pathak, Segal și Sirdeshmukh 1993), alții nu 
fac acest lucru (Heslop 1987; Claxton și Gorn, 1985, Muller și Polle, 2001; Cleaver și Muller, 2001). 
Totodată, justificările, acolo unde există, pot fi diferite. Această lipsă de consens generează atât o 
provocare conceptuală, cât și o  limită în analiza rezultatelor studiilor turistice privind seniorii. Într-
adevăr, cu ocazia realizării unui  studiu empiric, cercetătorul face o alegere a limitei de vârstă 
cronologică, pentru a viza oamenii pe care să-i intervieveze. Vârsta cronologică aleasă va fi în 
concordanță cu criteriul de definire. 
 Criterii de definire diferite conduc la alegerea unor limite de vârstă care pot fi diferite. 
Întrebarea care apare este atunci următoarea: cum să se compare rezultatele unor studii ale 
consumatorilor, desemnați cu același nume, de "seniori", dar care nu aparțin acelorași grupe de 
vârstă? Această problemă ridică întrebarea dacă criteriul de distincție trebuie săfie sau să nu fie 
vârsta cronologică (Tamaro-Hans, 1999). Pe baza acestor observații, se pune întrebarea legată de 
relevanța celor două criterii utilizate până în prezent și încercarea de a pune în evidență limitele lor. 
 

  

III.1.1.3 Limite ale criteriilor de definire a conceptului 
 

A. Limitele criteriului de vârstă cronologică 
 

 Criteriul de distincție după vârsta cronologică instituie o frontieră demografică și financiară 
pertinentă între două părți ale populației și folosește o euristică operațională ușor de utilizat. Cu toate 
acestea, limitele sale de utilizare pentru identificarea consumatorilor seniori sunt notabile. 
 
 Limita 1. Vârsta cronologică aleasă variază în funcție de autori, sectoare și contexte 
socioculturale (anexa 2 și anexa 3). Atât la nivel francez, cât și la nivel internațional, există o lipsă 
de consens legat de pragul de vârstă de la care consumatorii sunt considerați seniori. Această lipsă 
de consens este prima limită a utilizării criteriului vârstei 
cronologice. 
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 Limita 2: Un criteriu care 
definește un segment eterogen. Pe lângă primul aspect, alegerea unei vârste cronologice precise 
drept singurul criteriu de distincție senior/nonsenior conduce la identificarea uneui segment larg și 
eterogen. Larg, în sensul că sub una și aceeași denumire, de exemplu, se includ consumatori cu 
vârste între 50 și 100 de ani și peste. Heterogenă, din punctul de vedere al venitului, cerințelor, stării 
de sănătate, de obiceiuri de consum și de valori (Serrière, 2003). 
 Limita 3: Un criteriu dinamic. În cele din urmă, acest criteriu este legat de evenimente 
conjuncturale, cum ar fi ”Cei treizeci de ani glorioși”, progresele medicinei, accesul la munca plătită 
pentru femei. Prin urmare, el este evolutiv. El corespunde unei realități economice și sociale de la 
acest început de secol XXI, care va evolua odată cu indicele natalității și cu viitoarele reforme sociale. 
Din această perspectivă, el este un criteriu dinamic în timp. Prin urmare, criteriul de vârstă 
cronologică apare ca un criteriu necesar, dar nu suficient pentru a distinge seniorii de persoanele 
care nu sunt în vârstă și el trebuie completat. 
 Cel de-al doilea criteriu utilizat este pensionarea, dar și el poate avea limitele sale. 
 

B. Limitele criteriului de pensionare 
 
 Pensionarea este un criteriu deosebit de util pentru caracterizarea schimbărilor 
în consumul turistic al seniorilor. Cu toate acestea, utilizarea sa strictă antrenează 
dificultăți, mai ales în ceea ce privește compararea rezultatelor cercetării. 
 Limita 1: Vârsta de pensionare variază în funcție de țară. În cele mai multe țări ale 
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare (care include 30 de state membre, printre care Statele 
Unite, Franța, Australia, Canada, Regatul Unit și Belgia), vârsta de pensionare care dă dreptul la o 
pensie a sistemului public este de 65 de ani. Cu toate acestea, următoarele trei țări fac excepție de 
la această regulă, fiind vorba de Norvegia, unde vârsta legală este de 67 de ani, Coreea și Franța, 
unde vârsta legală de pensionare este de 60 de ani. În consecință, alegerea vârstei de pensionare 
drept criteriu pentru definirea conceptului de senior, va genera dificultăți în compararea rezultatelor 
la nivel internațional. Cu toate acestea, această constatare a unei pluralități de vârste de pensionare 
oficiale contribuie la sublinierea dimensiunii socio-culturale a conceptului de senior. 
 Limita 2: În Franța, acest criteriu este dificil de utilizat. În timp ce vârsta legală de pensionare 
este de 60 de ani în Franța, Bernard Quintreau, în raportul său din 2001 la Consiliul Economic și 
Social, a constatat existența unei ”limite invizibile la 55 de ani ", care, dincolo de aceasta, exclude 
munca efectivă (Rochefort, 2004). De asemenea, trebuie să se recunoască faptul că situațiile 
multiple care coexistă din acest punct de vedere (pensionare, pensionare progresivă, prepensionare, 
plecare anticipată (Tamaro-Hans, 1999) antrenează o dificultate în operaționalizarea acestui  criteriu. 
În plus, tendința emergentă de cumul angajare/pensionare (Méli și Martineau, 2006) mărește 
complexitatea operaționalizării acestui criteriu în Franța. 
 Limita 3: Un criteriu dinamic. În cadrul unei țări, 
însuși criteriul de pensionare este unul dinamic. El tinde să 
evolueze în funcție de reformele sociale. În Franța, de exemplu, 
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reforma "Balladur", apoi 
reforma "Fillon" au antrenat o prelungire a perioadei de contribuție pentru orice angajat. În plus, 
Uniunea Europeană a obligat Franța să atingă un indice de 50% al persoanelor cuprinse între 55 de 
ani și 64 de ani în activitate până în anul 2010. Acest obiectiv, la care se va adăuga problema 
fondurile de pensii, sugerează noi reforme ale sistemului de pensii francez 
pentru a prelungi durata carierei profesionale. 
 Pe lângă vârsta legală de pensionare, reformele sociale au impact și asupra naturii 
pensionării. Cea mai evidentă ilustrare este munca plătită a femeilor, fenomen sociologic major din 
ultimii ani în țările dezvoltate. La pensionare, femeile dispun de pensionarea proprie. Se asistă astfel 
la o creștere a cuplurilor dublu pensionate și, în consecință, la o creștere a veniturilor pe unitatea de 
consum a pensionarilor (și aceasta, în ciuda scăderii treptate a nivelului pensiilor) (Rochefort 2000, 
2004). În plus, se asistă, de asemenea, la o creștere a numărului de divorțuri printre pesoanele de 
peste 60 de ani. Astfel, INED prognozează mai multe divorțuri decât văduvi în viitor la persoanele 
de peste 60 de ani (Rochefort 2004). 
 Prin urmare, criteriul de pensionare este un criteriu dinamic. Pensionarea va evolua în ceea 
ce privește natura și limitele de vârstă conform reformelor sociale. Prin urmare, acest criteriu apare 
ca unul necesar, dar nu suficient pentru a descrie conceptul de senior. Aspectul său evolutiv, în 
primul rând, face dificilă operaționalizarea de o manieră identică a întregii comunități științifice. 
 

III.1.2. Propunerea unui indicator de identificare a consumatorului senior pe baza elementelor 
invariante ale conceptului 
 

 Definirea conceptului de consumator senior are ca scop acceptarea sa de către ansamblul 
specialiștilor și al actorilor care sunt interesați de acești consumatori. Prin urmare, ea trebuie să 
reflecte caracteristicile invariante ale conceptului prezentate în tabelul 1 și pentru care există un 
consens. Apoi, ea trebuie să poată fi utilizabilă de o manieră empirică de către toate sectoarele fără 
restricții.  
 Această a doua exigență impune ca indicatorul de care va fi legată să fie utilizabil indiferent 
de sectorul de activitate în cauză, sau de domeniul de aplicare al studiului ales. În plus, 
caracteristicile invariante ale conceptul conduc la formularea acestui indicator utilizând criterii 
explicite și stabile. Odată ce această definiție a fost formulată, ea poate fi aplicată sectorului 
turismului, pentru a defini cu exactitate consumatorul turistic senior. 
 

III.1.2.1 O definire stabilă a consumatorului senior 

 
 Pentru a ajunge la o definire a conceptului de senior, care să fie acceptată și folosită de cele 
mai multe părți interesate în realizarea sa, trebuie utilizate elementele sale invariante, recunoscute 
în unanimitate atât de către practicieni, cât și de către 
cercetători.  
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 În primul rând, trebuie 
examinat următorul element invariant: conceptul traduce faptul că se atinge sau depășește o vârstă 
cronologică avansată, care identifică o schimbare a comportamentelor de consum. Trebuie precizată 
și noțiunea de vârstă "cronologic avansată", ca o vârstă la care apar semne de îmbătrânire biologică 
și/sau socială.  Prin urmare, un senior este o persoană care a atins sau a depășit o limită de vârstă 
cronologică dincolo de care semnele îmbătrânirii sociale și/sau biologice încep să se manifeste. 
Manifestarea acestei îmbătrâniri antrenează o modificare a comportamentelor de consum ale 
individului. Din punct de vedere biologic, îmbătrânirea celulelor determină deteriorarea celulelor 
nervoase care generează, printre altele, deficite senzoriale, motorii și cognitive (Guiot, 2006). În ceea 
ce privește îmbătrânirea socială, aceasta se referă la utilizarea militară romană a termenului de 
”senior” (Boulbry, 2003). Transpusă în contextul actual, ea este legată de trecerea de la statutul activ 
la statutul inactiv în viața profesională. 
 Trebuie să se ia în considerare și elementul invariant conform căruia conceptul de senior 
reflectă interesul economic al unui segment pentru profesioniști. Acest element se traduce prin faptul 
că o persoană desemnată prin termenul ”senior” de către profesioniștii sectorului A,  ar putea să nu 
fie considerată senior de către profesioniștii din sectorul B (cu B ≠ A). Acest 
elementul este important, deoarece el este parțial responsabil pentru imprecizia care predomină în 
prezent în conceptul de senior. Un individ este senior în optica unui anumit domeniu de studiu/sector 
de activitate. Această caracteristică permite precizarea elementului anterior, respectiv faptul că 
vârsta cronologică limită depinde de sectorul de activitate luat în considerare. Dincolo de acest prag 
de vârstă, consumul individual în sectorul în cauză este modificat. 
 În cele din urmă, ultimul element invariant poate fi tradus de maniera următoare: un senior 
este o persoană care se simte mai tânăr decât o arată vârsta sa cronologică. Având în vedere aceste 
trei elemente, se poate propune următoarea definiție: un individ, afectat în mod natural de 
manifestările de îmbătrânire (care poate fi socială și/sau biologică), care cauzează modificări ale 
consumului de produse i și care se simte mai tânăr decât vârsta sa cronologică, este considerat 
senior de către sector i, unde i Є N. Demersul trebuie să continue cu formularea unui indicator 
coerent cu această definiție și operațional indiferent de sectorul în care este utilizat. 
 

 

 

 

III.1.2.2 Indicatorul consumatorului senior 
 

 Conceperea unui astfel de indicator trebuie să recurgă la un formalism matematic, care să 
includă elementele invariante pe baza definiției emise anterior. Traducerea fiecărui element 
constituie un criteriu sau o proprietate. Setul de criterii constituie indicatorul. Alegerea unei 
transpuneri din punctul de vedere al logicii matematice permite 
să se ajungă la criterii precise. 
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 A.Cuantificarea dependenței față de sectorul de 
activitate. 
 

 Așa cum s-a prezentat mai sus, "un individ este senior în funcție de un anumit domeniu de 
studiu/sector de activitate". Acest lucru înseamnă că o persoană desemnată cu termenul de senior 
de către profesioniștii din sectorul A, ar putea să nu poată fi considerată la fel de către profesioniștii 
din  sectorul B (cu B ≠ A). Modelizarea acestei dependențe a conceptului în funcție de sector se 
poate face prin proprietatea de mai jos: 
 
 Senior = Senior (sector i), i Є N, N: mulțimea numerelor naturale întregi. Astfel, sectorul luat 
în considerare apare ca o variabilă care generează o funcție senior specială. 
 

 B. Cuantificarea  trecerii pragului de vârstă cronologic 
 

 Acest lucru înseamnă traducerea faptului că un senior este "o persoană care a atins sau a 
depășit o limită de vârsta cronologică, dincolo de care semnele îmbătrânirii sociale și/ biologice 
încep să se manifeste". Construcția acestui criteriu necesită, în prealabil, definirea unei vârste prag 
cronologice, dincolo de care apar semnele de îmbătrânire.  
 Această vârstă prag cronologică are două proprietăți notabile. În primul rând, ea este legată 
de un anumit sector de activitate. Într-adevăr, manifestările îmbătrânirii individului sunt multiple. Ele 
pot fi sociale sau biologice. Atunci când ele sunt biologice, sunt numeroase și diverse. Dar fiecare 
dintre aceste manifestări apar la o anumită vârstă cronologică specifică. Desigur, această vârstă 
cronologică variază în funcție de persoane, dar, în general, există un consens în jurul unei vârste 
medii de apariție a semnelor unei anumite îmbătrâniri. 
 Fiecare apariție a unui tip de îmbătrânire generează o nouă nevoie în termeni de 
consum la persoana afectată. Acest nou consum permite individului să se adapteze la schimbare 
fizică sau socială apărută. Dacă este cazul, ea are loc în interiorul procesului de reglementare 
compensatorie (Havighurst, 1963). Un anumit sector de activitate, sectorul i, este afectat de această 
schimbare a consumului. Prin urmare, se poate propune: 
 
 Pragul de vârstă cronologic = pragul de vârstă cronologic i (sectorul i), unde i Є N. 
 
 Apoi, această vârstă cronologică prag este dinamică. Așa cum s-a specificat anterior, ea 
depinde de data și perioada din trecut în care este luată în considerare.  În general, se propune ca 
la o anumită dată t: 
 
 vârstă cronologică prag = vârstă cronologică prag (sectorul i, t), unde i Є N 

 Astfel, de o manieră  

schematică, pentru un anumit sector i, considerat la o 
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anumită dată t, se poate 
reprezenta impactul depășirii acestei vârste cronologice prag asupra consumului produselor i, după 
cum urmează: 
 

 

Consum 

 

 

                                                                                                          Vârstă cronologică crescătoare 

 

                                  Vârsta cronologică prag 

 

 

Consumul A: comportamentul consumului de tip A al produselor i. 

Consumul B: comportamentul consumului de tip B al produselor i. A ≠ B. 
 

Figura 1     Impactul trecerii de la de vârsta cronologică prag  asupra consumului  
Sursa: Le Marché des seniors Opportunité de croissance pour l’industrie touristique mondiale éléments d’analyse conceptuelle et 
identification du consommateur senior, publicată în Actes du Colloque IPAG Paris 2007 
 
Prin urmare, primul criteriu poate fi formulat de maniera următoare. 
 

 Criteriul 1: La o anumită dată t și pentru un anumit sector i, o persoană este considerată 
un consumator senior dacă: 
 
 vârsta cronologică individuală ≥ vârsta cronologică prag (sector i, t), unde i Є N 
 

C. Cuantificarea (transpunerea) tendinței de a se simți mai tânăr 
 

 Conceptul de tendință de vârstă subiectivă (Guiot, 2005) este util pentru formularea celui de-
al doilea criteriu. Acest concept este operaționalizat prin calcularea următorului diferențial, Δ: 
 
 Δ = vârsta cronologică - vârsta cognitivă 
 
 În cazul în care rezultatul acestei scăderi este ≥ 0, atunci Δ măsoară tendința  
individului de a se simți mai tânăr. În cazul în care rezultatul acestei scăderi este ≤ 0, atunci 
Δ măsoară tendința individului de a se simți mai în vârstă. Elementul invariant reflectă faptul că 
seniorii tind să se simtă mai tineri decât vârsta lor cronologică. Prin urmare, propunem traducerea 
(transpunerea) acestui element prin următorul criteriu. 
 

   Consum B 
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 Criteriul 2: O persoană este 
considerată consumator senior dacă Δ ≥ 0. În concluzie, propunerea indicatorului principal care 
poate fi formulat după cum urmează.  
 Se ia în considerare o persoană la o anumită dată t și dacă: 
 
 1. vârsta cronologică individuală ≥ (vârsta cronologică prag (sectorul i, t) și 
 2. Δ = vârsta cronologică individuală - vârsta percepută individuală ≥ 0, atunci individul poate 
fi considerat ca un senior pentru sectorul i 
 

Din punct de vedere grafic, acest indicator se traduce astfel:  
 
 

 

 

      ∆ 
                                                                               ZONA SENIOR 

 

 

     0 
                                                                                               Vârsta cronologică  

                                                                                                               individuală (ani) 

 

 

 Vârsta percepută cronolgică 

 

Figura  2  Reprezentarea grafică a criteriului de distincție senior / non-senior  
Sursa: Le Marché des seniors Opportunité de croissance pour l’industrie touristique mondiale éléments d’analyse conceptuelle et 
identification du consommateur senior, publicată în Actes du Colloque IPAG Paris 2007 
 

 

III.1.2.3. Identificarea persoanelor în vârstă pentru industria turismului 
 

 Aplicarea indicatorului anterior în sectorul turistic necesită identificarea vârstei cronologice 
prag de la care crește potențialul de consum de călătorie. Considerând că timpul disponibil este un 
factor de creștere a potențialului de consum turistic (Shoemaker 1989, Supernaw 1985, Tamaro-
Hans, 1999), vârsta depensionare constituie vârsta cronologică prag. Prin urmare, se ia în 
considerare o persoană la o anumită dată t, și dacă: 
 
 1. vârsta cronologică individuală ≥ vârsta de pensionare (t) și 
 2. Δ = vârsta cronologică individuală - vârsta percepută 
individulă ≥ 0,  
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atunci individul poate fi 
considerat senior pentru industria turismului. 
 Se definește astfel un cadru conceptual stabil al consumatorului turistic senior. În prezent, 
poate fi luată în considerare o cercetare aprofundată a comportamentului de consum turistic intern. 
Încă de pe acum, indicatorul de mai sus reflectă și subliniază importanța variabilei Δ, tendința de 
vârstă subiectivă, în studiul comportamentelor de consum turistic al seniorilor. 

 

III.2. CREȘTEREA CONTINUĂ A PONDERII PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ IN UNIUNEA 
EUROPEANĂ 

 

 La 1 ianuarie 2017, populația UE-28 a fost estimată la 511,5 milioane de persoane. Tinerii 
(cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani) au reprezentat 15,6% din populația UE-28 (tabelul 1), în timp 
ce persoanele considerate apte de muncă (cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani) au reprezentat 
64,9% din populația totală. Persoanele în vârstă (cu vârsta de 65 de ani și peste) dețineau o pondre 
de 19,4% (cu o creștere de 0,2 puncte procentuale față de anul precedent și o creștere de 2,4 puncte 
procentuale față de anul 2007). 
 Dintre statele membre UE, cea mai mare proporție a tinerilor în anul 2017 a fost observată 
în Irlanda (21,1%) și cea mai mică în Germania (13,4%). În ceea ce privește proporția persoanelor 
în vârstă (65 de ani și peste) în totalul populației, Italia (22,3%), Grecia (21,5%) și Germania (21,2%) 
au înregistrat cele mai mari niveluri, pe când Irlanda, cea mai mică cotă (13,5%). 

Tabel 1 
Structura de vârstă a populației în funcție de principalele grupe de vârstă, 2007 și 2017 

(% din populația totală) 
  0-14 ani 15-64 ani 65 ani și peste 

  2007 2017 2007 2017 2007 2017 

UE28 (¹)(²) 15,9  15,6  67,1  64,9  17,0  19,4  

Belgia (¹) 17,0  17,0  66,0  64,6  17,1  18,5  

Bulgaria 13,2  14,1  69,1  65,2  17,6  20,7  

Cehia 14,4  15,6  71,1  65,7  14,5  18,8  

Danemarca 18,6  16,7  66,1  64,3  15,3  19,1  

Germania (¹) 13,9  13,4  66,3  65,4  19,8  21,2  

Estonia (¹) 14,9  16,2  67,9  64,4  17,3  19,3  

Irlanda (¹) 20,3  21,1  68,9  65,4  10,8  13,5  

Grecia 14,7  14,4  66,7  64,0  18,6  21,5  

Spania 14,6  15,1  68,9  66,0  16,5  19,0  
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Franta (¹) 18,5  18,3  65,2  62,5  16,3  19,2  

Croatia (²) 15,6  14,5  66,7  65,8  17,7  19,6  

Italia 14,1  13,5  65,7  64,1  20,1  22,3  

Cipru 18,9  16,3  68,8  68,1  12,4  15,6  

Letonia 14,2  15,6  68,4  64,6  17,4  19,9  

Lituania 16,0  14,8  67,3  65,9  16,6  19,3  

Luxemburg (¹) 18,3  16,2  67,7  69,5  14,0  14,2  

Ungaria (¹) 15,2  14,5  68,9  66,8  15,9  18,7  

Malta 16,6  14,1  69,5  67,0  13,9  18,8  

Olanda 18,1  16,3  67,4  65,2  14,5  18,5  

Austria 15,6  14,4  67,5  67,1  16,9  18,5  

Polonia (¹) 15,8  15,1  70,8  68,3  13,4  16,5  

Portugalia 15,7  14,0  66,7  64,9  17,5  21,1  

Romania 16,9  15,6  68,4  66,6  14,7  17,8  

Slovenia (¹) 14,0  14,9  70,1  66,2  15,9  18,9  

Slovacia 16,2  15,5  71,8  69,5  12,0  15,0  

Finlanda 17,1  16,2  66,5  62,8  16,5  20,9  

Suedia 17,0  17,6  65,6  62,6  17,4  19,8  

Marea Britanie 17,8  17,8  66,3  64,1  15,9  18,1  

Islanda 21,3  19,7  67,1  66,2  11,6  14,0  

Lichtenstein 17,1  14,9  71,0  68,2  11,9  17,0  

Norvegia 19,4  17,8  66,0  65,5  14,6  16,6  

Elvetia (¹) 15,8  14,9  68,1  67,1  16,2  18,1  

Muntenegru 20,1  18,2  67,0  67,4  12,9  14,4  

Macedonia(²) 18,9  16,6  69,8  70,2  11,2  13,3  

Albania 24,9  18,2  66,3  68,7  8,8  13,1  

Serbia (¹) 15,6  14,4  67,2  66,3  17,2  19,4  

Turcia 26,6  23,7  66,6  68,0  6,8  8,3  

       

(¹) Ruptura de serie. 
(²)Populatie a cărei varsta nu este cunoscuta este redistribuita pentru a calcula structura 
anilor. 

 Sursa: Eurostat 
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Figura 3: Creșterea ponderii populației cu vârsta de 65 de ani și peste între 2007 și 2017 (puncte 

procentuale) 
Sursa: Eurostat  

Structura populației din țările AELS și din țările candidate a fost comparabilă cu cea 
observată în general în UE, principalele excepții fiind Turcia și Islanda, unde structura populației era 
similară cu cea a Irlandei: în ambele țări, cei mai tineri au reprezentat o proporție mare (23,7%, 
respectiv 19,7%), în timp ce persoanele de peste 65 de ani au reprezentat o proporție relativ mică 
din totalul populației (8, 3% și 14%). În Albania și în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, de 
asemenea, persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste au reprezentat o proporție relativ mică a 
populației (13,1% și, respectiv, 13,3%). Cu toate acestea, tendința spre o îmbătrânire a populației 
este, de asemenea, vizibilă și în aceste țări. 

 

III.2.1. Vârsta medie și depdendența față de vârstă 

 

 La 1 ianuarie 2017, vârsta medie a populației UE-28 a fost de 42,8 ani (figura 2). Aceasta 
înseamnă că jumătate din populația din UE-28 a depășit această vârstă, iar cealaltă jumătate nu a 
ajuns încă la aceasta. În statele membre ale Uniunii, vârsta medie a oscilat între 36,9 ani în Irlanda, 
până la 45,9 ani în Germania și în Italia, confirmând astfel structura demografică relativ tânără și 
relativ veche observată în fiecare dintre aceste trei state 
membre. Cu 36,3 ani, 35,6 ani și, respectiv, 31,4 ani, Islanda, 
Albania și Turcia au avut în anul 2017 o vârstă medie inferioară 

0

1

2

3

4

5

6
U

E
2

8
 (

¹)
(²

)

M
a

lt
a

F
in

la
n
d

a

C
e

h
ia

O
la

n
d

a

D
a

n
e
m

a
rc

a

P
o

rt
u
g

a
lia

C
ip

ru

R
o

m
a

n
ia

P
o

lo
n

ia
(¹

)

B
u

lg
a

ri
a

S
lo

v
a

c
ia

S
lo

v
e

n
ia

 (
¹)

G
re

c
ia

F
ra

n
ta

 (
¹)

(²
)

U
n

g
a
ri

a
 (

¹)

Ir
la

n
d

a
 (

¹)

L
it
u

a
n
ia

S
p

a
n

ia

L
e
to

n
ia

S
u

e
d

ia

M
a

re
a

 B
ri

ta
n
ie

It
a
lia

E
s
to

n
ia

 (
¹)

C
ro

a
ti
a

A
u

s
tr

ia

B
e

lg
ia

 (
¹)

G
e

rm
a

n
ia

L
u
x
e

m
b

u
rg

 (
¹)

L
ic

h
te

n
s
te

in

Is
la

n
d

a

N
o

rv
e

g
ia

E
lv

e
ti
a

A
lb

a
n

ia

S
e

rb
ia

 M
a

c
e
d

o
in

a

T
u

rc
ia

M
u

n
te

n
e

g
ru

http://www.interregrobg.eu/


 

 
       

www.interregrobg.eu  
Continutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene 

 

tuturor statelor membre ale UE. 
Albania a cunoscut cea mai mare creștere a vârstei medii în ultimii 10 ani: aceasta a crescut cu 
23,2% (sau 6,7 ani, trecând de la 28,9 ani în anul 2007, la 35,6 ani în anul 2017). 

 
Figura 4: Vârsta medie a populației, 2007-2017(ani) 

Sursa: Eurostat  

Între anii 2002 și 2017, vârsta medie a crescut cu 4,2 ani în UE-28 (în medie cu 0,3 ani/an), trecând 
de la 38,6 ani la 42,8 ani (figura 5). Între anii 2007 și 2017, vârsta medie a crescut în toate statele 
membre ale UE, înregistând mai mult de 4 ani în România, Portugalia, Grecia, Spania și Lituania. 
(figura 4). 
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                                 Figura 5: Vârsta medie a populației, UE-28, 2002-2017 (ani) 
Sursa: Eurostat 

 

Indicii de dependență funcție de vârstă pot fi utilizați pentru a studia nivelul de îngrijire/preluare a 
sarcinii susținerii tinerilor și/sau vârstnicilor de către populația aptă de muncă (activă). Acești indici 
sunt exprimați în termeni de mărime relativă a populației tinere și/ au vârstnice în raport cu populația 
activă. Indicele de dependență pentru persoanele în vârstă în UE-28 era de 29,9% la 1 ianuarie 2017 
(tabelul 2). Se înregistrau deci puțin mai mult de trei persoane de vârstă activă pentru o persoană în 
vârstă de 65 de ani sau mai mult. Indicele de dependență a persoanelor în vârstă din statele membre 
ale UE a variat de la 20,5% în Luxemburg și 20,7% în Irlanda, până la 34,8% în Italia, 33,6% în 
Grecia și 33,2% în Finlanda, ceea ce reprezintă aproximativ trei persoane de vârstă activă pentru o 
persoană în vârstă de 65 de ani și peste. 

Combinația dintre indicii de dependență aI tinerilor și ai persoanele în vârstă dă raportul de 
dependență totală legată de vârstă (calculate ca proporția de persoane aflate în întreținere, tineri și 
bătrâni, în raport cu populația în vârstă de de la 15 la 64 de ani, considerate prea tinere sau în vârstă 
pentru a lucra), care a fost de 53,9% în 2017 în UE-28, ceea ce înseamnă că există aproximativ 
două persoane de vârstă activă pentru o persoană dependentă. În anul 2016, cea mai scăzută rată 
a dependenței de vârstă dintre statele membre ale UE a fost observată în Slovacia (43,8%), iar cea 
mai mare în Franța (60,0%). 
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Tabelul 2 
Indicatorii structurii vârstei populației, 1 ianuarie 2017 (%) 

 

  
Indice de 

dependenta a 
tinerilor 

Indice de 
dependenta a 

pers. 
varstnice 

Indice de 
dependenta 

legata de 
varsta (total 

) 

Parte a 
populatie de 
peste 80 ani 
sau mai mult 

UE28 (¹) 24,0  29,9  53,9  5,5  

Belgia 26,3  28,6  54,9  5,5  

Bulgaria 21,6  31,8  53,4  4,8  

Cehia 23,7  28,6  52,4  4,0  

Danemarca 26,0  29,7  55,7  4,3  

Germania 20,5  32,4  52,9  6,0  

Estonia 25,2  30,0  55,2  5,3  

Irlanda  32,2  20,7  52,9  3,2  

Grecia 22,6  33,6  56,2  6,7  

Spania 22,8  28,7  51,6  6,2  

Franta 29,3  30,7  60,0  5,9  

Croatia 22,1  29,8  51,8  5,0  

Italia 21,0  34,8  55,8  6,8  

Cipru 23,9  22,8  46,8  3,4  

Letonia 24,1  30,8  54,9  5,2  

Lituania 22,5  29,3  51,8  5,5  

Luxemburg (¹) 23,4  20,5  43,9  3,9  

Ungaria 21,7  27,9  49,7  4,3  

Malta 21,1  28,1  49,1  4,1  

Olanda 25,0  28,4  53,3  4,5  

Austria 21,5  27,6  49,1  4,9  

Polonia 22,1  24,2  46,3  4,2  

Portugalia 21,6  32,5  54,1  6,1  

Romania 23,4  26,7  50,1  4,4  

Slovenia 22,6  28,6  51,1  5,1  

Slovacia 22,2  21,5  43,8  3,2  

Finalnda 25,8  33,2  59,1  5,2  

Suedia 28,1  31,6  59,7  5,1  

Marea Britanie 27,8  28,2  56,0  4,9  

Islanda 29,8  21,2  51,0  3,6  

Lichtenstein 21,8  24,9  46,7  3,5  

Norvegia 27,2  25,4  52,6  4,2  
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Elvetia 22,2  27,0  49,2  5,1  

Muntenegru 27,0  21,4  48,4  3,1  

Fosta Rep.Iugoslava 
Macedonia 

23,6  18,9  42,5  2,4  

Albania 26,4  19,1  45,5  2,4  

Serbia 21,7  29,2  50,9  4,4  

Turcia 34,9  12,3  47,2  1,7  

     

(¹) Ruptura de serie.     

Sursa: Eurostat    

 

  
 O tendință general ascendentă poate fi observată atât pentru indicele de dependență pentru 
vârstnici în UE-28, cât și pentru indicele total de dependență. Indicele de dependență pentru vârstnici 
a crescut cu 4,7 puncte procentuale (18,7% față de valoarea sa anterioară) în cursul ultimului 
deceniu (de la 25,2% în anul 2007, la 29,9% în anul 2017), în timp ce indicele de dependență total 
a crescut cu 5 puncte procentuale (10,2% față de valoarea anterioară) în cursul aceleiași perioade 
(de la 48,9% în anul 2007 la 53.9 la% în anul 2017). 

III.2.2. Evoluțiile istorice și tendințele îmbătrânirii demografice în uniunea europeană 

 Îmbătrânirea populației este o tendință pe termen lung, care a început în Europa cu câteva 
decenii în urmă. Această tendință este evidentă în schimbările din structura pe vârste a populației și 
de traduce printr-o proporție tot mai mare a persoanelor în vârstă și o cotă în scădere a persoanelor  
apte de muncă în totalul populației. Piramidele demografice (figurile 5 și 6) ilustrează distribuția 
populației pe sexe și pe tranșe de vârstă de cinci ani. Fiecare bară corespunde proporției pe care o 
prezintă fiecare sex, într-o anumită tranșă de vârstă, în cadrul populației totale (bărbați și femei).  
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Figura 5: Piramide ale populației, UE-28, anii 2002 și 2017 (în% din populația totală) 
Sursa: Eurostat 

  
 
            Piramida demografică a UE-28 la 1 ianuarie 2017 este îngustă la bază și se transformă 
treptat într-o formă romboidală, din cauza mulțimii de baby-boom născute la mijlocul anilor 1960 
(baby boom-ul se referă la un fenomen caracterizat prin rate ridicate ale fertilității, în mai multe țări 
europene, la mijlocul anilor 1960). În prezent, ”baby-boomers” reprezintă încă o parte semnificativă 
a populației în vârstă de muncă. Primii membri ai acestor grupuri mari, născuți pe o perioadă de 20 
până la 30 de ani, se apropie de vârsta pensionării, așa cum este ilustrat de comparația cu piramida 
demografică din anul 2002. Generația baby boom progresează de-a lungul piramidei populației, 
lăsând atât partea inferioară a populației în vârstă de muncă, cât și baza acesteia mult mai înguste, 
așa cum se observă și în figura 5. 

Ponderea populației în vârstă de 65 de ani și peste 
este în creștere în toate statele membre ale UE, în țările AELS 
și în țările candidate. Creșterea înregistrată în ultimul deceniu 
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variază de la 4,9 puncte 
procentuale în Malta și 4,4 puncte procentuale în Finlanda,  la 1,4 puncte procentuale în Belgia și 
Germania și la 0,1 puncte procentuale în Luxemburg. În cursul aceleiași perioade (2007-2017) s-a 
observat o creștere cu 2,4 puncte procentuale pentru întreaga Uniune Europeană (figura 3). Pe de 
altă parte, proporția populației cu vârste sub 15 ani a scăzut cu 0,3 puncte procentuale în Uniune. 
            Creșterea părții relative a persoanelor în vârstă poate fi explicată printr-o longevitate mai 
mare, tendință observată pe parcursul mai multor decenii, pe măsură ce speranța de viață crește.  
Această evoluție este adesea numită "îmbătrânirea prin vârf" a piramidei demografice. 
În plus, rata scăzută a fertilității a persistat de mulți ani și a contribuit la îmbătrânirea populației, 
deoarece scăderea numărului de nașteri duce la o scădere a proporției tinerilor din totalul populației. 
Acest proces, denumit "îmbătrânirea prin bază" a piramidei populației, poate fi observat în 
contractarea bazei piramidei de vârstă a populației UE-28 între anii 2002 și 2017. 

Pentru a examina tendințele viitoare ale îmbătrânirii populației, ultima serie de previziuni ale 
populației Eurostat (EUROPOP 2015) a fost concepută pentru a acoperi perioada anilor 2015-2080. 
Conform acestor estimări, populația din UE-28 este de așteptat să atingă un maxim de 528,6 
milioane, până în anul 2050 și apoi să scadă treptat, până la 518,8 milioane, până în anul 2080. 
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Figura 6: Piramide ale populației, UE-28, anii 2017 și 2080 (în % din populația totală) 
Sursa: Eurostat 

 
O comparație a piramidelor de vârstă pentru anii 2017 și 2080 (figura 7) evidențiază faptul  

că se așteaptă ca populația UE-28 să continue să îmbătrânească. În decursul următoarelor decenii, 
numărul mare de baby-boomers va crește numărul de seniori. Cu toate acestea, până în anul 2080 
piramidele vor lua mai curând forma unui bloc, care va fi strâns considerabil la mijloc (în jurul vârstei  
de 45-54 de ani). 

Un alt aspect al îmbătrânirii populației constă în îmbătrânirea treptată a populației vârstnice 
în sine, cu o importanță relativă a persoanelor în vârstă, care cresc într-un ritm mai rapid decât orice 
alt segment al populației Uniunii. Se așteaptă ca ponderea persoanelor cu vârste de peste 80 de ani 
în populația UE-28 să fie dublă sau mai mare între anii 2017 și 2080, de la 5,5% la 12,7% (figura 8). 
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Remarca: 2017, date provizorii. 2020-2080: previziuni (EUROPOP2015). 

 

Figura 7 Structura populației, pe tranșe mari de vârstă, UE-28, anii 2017-2080 (în % din populația 
totală) 

Sursa: Eurostat 

 În cursul perioadei 2017-2080, se estimează că ponderea populației în vârstă de muncă 
(active) va scădea constant până în 2050, înainte de a se stabiliza într-o oarecare măsură, în timp 
ce persoanele în vârstă vor constitui, probabil, o parte mai mare din totalul populației. Persoanele cu 
vârsta de 65 de ani sau mai mult vor reprezenta 29,1% din populația UE-28 până în anul 2080, față 
de 19,4%, în anul 2017. Ca urmare a acestor transferuri între tranșele de vârstă, indicele 
dependenței persoanelor în vârstă în UE-28 este de așteptat să se dubleze, de la 29,9% în anul 
2017 la 52,3% în anul 2080 (figura 8). Se estimează că indicele total al dependenței de vârstă va 
crește de la 53,9%, în anul 2017, la 79,7% în anul 2080. 
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Figura 8 Proiecția indicelui de dependență al persoanelor în vârstă, UE-28, perioada 2017-2080 
(În%) 

          Sursa: Eurostat 

 

III.3 PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ ȘI CĂUTAREA UNOR EXPERIENȚE DE TURISM INOVATOARE 

 Seniorii secolului XXI, în special cei care lucrează și tinerii pensionari, au timp și adesea 
caută experiențe noi, pe care nu le-au putut realiza în timpul vieții lor "active".Turiștii în vârstă sunt 
consumatori savuroși și folosesc mai mult timp pentru petrecerea timpului liber și pentru călătorii 
decât populația activă. Printre principalele motivații pentru călătorie se regăsește  dorința de a: 
 - profita de viață: acest lucru este valabil mai ales pentru persoanele în vârstă, care doresc 
să călătorească atâta timp cât sănătatea le permite; 
 - a se relaxa, pentru a scăpa de constrângerile vieții de zi cu zi; 
 - fi stimulat prin căutarea unor schimbări de peisaj și a noi experiențe; 
 - socializa, făcând din călătorie un factor de legătură socială cu familia și prietenii; 
 - satisface o anumită nevoie de nostalgie, vizitând locuri care au un sens pentru ei, cum ar fi 
locuri care le amintesc  de o perioadă mai veche din viața lor. 
 Aceste motivații se traduc într-un consum turistic orientat către oferte de calitate și autentice. 
De asemenea, segmentele cum sunt turismul lent (slowturismul) , turismul vinicol sau turismul 
cultural au crescut acum mult datorită acestei clientele. În ceea ce privește activitățile, drumeții, 
turismul fluvial, turismul cu bicicleta sau atelierele de artizanat sunt acum cele mai populare pentru 
aceastăi clientelă. Acest lucru se traduce, de asemenea, printr-
un buget mult mai mare, o așteptare mult mai 
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acccentuată privind calitatea și o 
dorință de a consuma călătorii personalizate pe trasee noi. 

1. Mai multe excursii legate de tratamentul de sănătate. Statisticile europene privind 
deplasările efectuate de rezidenți le acoperă atât cele din motive personale, cât și profesionale. 
Deoarece acest articol se concentrează pe comparații între cetățenii în vârstă cu restul populației, în 
prezentul studiu sunt luate în considerare numai călătoriile în scopuri personale. Figura 9 justifică 
această limitare a domeniului de aplicare în ceea ce privește scopul călătoriei. Aceasta arată că doar 
3% din călătoriile făcute de rezidenții UE în vârstă de 65 ani sau peste au fost în scopuri profesionale, 
în timp ce la celelalte grupe de vârstă, călătoriile de afaceri au reprezentat 13% din toate călătoriile 
făcute în turism. 
 

  
 

Scop personal: vacante,timp liber si recreere 

Scopul personal: vizitarea prietenilor și a rudelor 

Scopul personal: altele (cum ar fi tratamentul medical, cumpărături, ...) 

Scop profesional / de afaceri 

 

Figura .9  Ponderea diferitelor scopuri în numărul total de călătorii efectuate de rezidenții UE, UE-
28, 2014 (%) 
Sursa: Eurostat  
 

 În cadrul călătoriilor în scopuri personale nu s-au observat diferențe semnificative între turiștii 
tineri și cei mai în vârstă în ceea ce privește călătoriile pentru petrecerea timpului liber, vacanțe și 
recreere sau călătorii pentru a vizita rudele și prietenii. Categoria care include "alte scopuri 
private/personale" a fost mai mare pentru călătorii în vârstă, deoarece această categorie a inclus 
plecări legate de tratamentul medical. 

2. Pensionarea impulsionează călătoria.Turiștii cu vârsta de 65 de ani sau peste au 
reprezentat mai mult de 1 din 5 nopți de turism petrecute în scopuri personale,  comparativ cu 
rezidenții Uniunii Europene în vârstă de 15 ani sau peste 
(figura 10). Această cifră a fost egală cu cota acestui grup de 
vârstă din populația de peste 15 ani (22%). Cu toate acestea, 
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atunci când se observă un grup 
mai larg de turiști în vârstă de 55 de ani sau mai mult, diferența a crescut cu 2%, astfel că dacă grupa 
persoanelor în vârstă de 55 de ani și peste  reprezentau 39% din nopțile de turism în scopuri private, 
în timp ce ponderea lor în populația de 15ani și peste a fost de 37%. 

 
 

Figura 10. Ponderea diferitelor categorii de vârstă în turismul rezidenților UE și în populația UE în 
vârstă de 15 ani și peste, UE-28, 2014 (%) 
Sursa: Eurostat  
 

 Figura 11 compară ponderea nopților de turism și ponderea populației pentru fiecare 
categorie de vârstă. Până la vârsta de 60 de ani, diferențele dintre ponderea turismului și cea a 
populației erau relativ mici. Cu alte cuvinte, comportamentul turistic nu a fost afectat în mod 
semnificativ de vârstă.  

 

 -

 5

 10

 15

 20

 25

15 - 24 ani 25 - 34 ani 35 - 44 ani 45- 54 ani 55- 64 ani 65 ani sau
peste

Ponderea în nopțile de turism petrecute în scopuri private Ponderea în populație

http://www.interregrobg.eu/


 

 
       

www.interregrobg.eu  
Continutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene 

 

 
 

Figura 11. Ponderea fiecărei categorii de vârstă în turismul rezidenților UE (serie netedă) și în 
populația UE în vârstă de 15 ani și peste, UE-28, 2014, (%) 
Sursa: Eurostat  

            Cu toate acestea, persoanele cu vârsta cuprinsă între 60 și 72 de ani au călătorit mai intens 
- probabil din cauza timpului disponibil după pensionare. Privind grupul de populație de peste 65 de 
ani, se observă că persoanele cu vârsta cuprinsă între 65 și 74 ani au generat 14,6% din nopțile de 
turism în scopuri private, dar au reprezentat doar 11,5% din populația cu vârste de peste 15 ani. Pe 
de altă parte, persoanele de peste 75 de ani au generat 7.0% din nopțile de turism în scopuri private, 
deși acest grup a reprezentat 10,5% din populația cu vârsta de peste 15 ani. Persoanele cu vârsta 
peste 75 de ani au avut tendința de a călători mai puțin (în funcție de cota lor din populație)- posibil 
datorită unei motivații descrescătoare a călătoriilor sau a problemelor de sănătate. 
 În ceea ce privește participarea la turism în fiecare stat membru, tabelul 3 arată că există 
diferențe majore între țări. Cea mai semnificativă diferență a fost aceea că, în Suedia, 26% din 
populația turistică în vârstă de 15+ a fost de peste 65 de ani (persoanele cu vârste de 65 de ani și 
peste  reprezentau 24% din populația de 15 ani și peste a Suediei). Pe de altă parte, în Bulgaria, 
Lituania și Slovacia, această grupă de vârstă a reprezentat mai puțin de 10% din populația turistică 
a țării, în timp ce persoanele cu vârste de peste 65 de ani au reprezentat 23%, respectiv  22% și 
16% din populația totală de 15ani și peste. 
 De asemenea, Croația a avut cea mai mare pondere a turiștilor în vârstă de 15-24 de ani, 
care au  reprezentat 24% din totalul populației turistice croate, comparativ cu 14% din populația 
totală de 15 ani și peste, urmată de Cipru, cu 21% din populația turistică de 15ani și peste. Cu toate 
acestea, este important de menționat faptul că persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani 
au reprezentat 17% din totalul populației cipriote de peste 15 ani, deci nu este surprinzător faptul că 
ponderea populației turistice este de 21%. 
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                  Tabelul 3 
Ponderi ale diferitelor grupe de vârstă în populația turistică de 15 ani și peste și în populația totală 

de 15 ani sau mai mult, în anul  2014 (%) 

 

  15 - 24 ani 25 -34 ani 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani 65 ani si peste 
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EU-28(¹) 14,0  13,4  16,3  15,5  18,7  16,7  18,0  17,3  15,3  15,0  17,7  21,9  

Begia 13,6  14,3  15,2  15,7  20,1  16,1  21,4  17,3  16,1  14,9  13,6  21,4  

Bulgaria 13,8  12,1  24,5  15,9  21,4  17,3  17,0  15,8  13,7  16,5  9,7  22,6  

Cehia 13,4  12,6  17,3  16,6  21,3  19,3  15,3  15,1  16,0  16,0  16,7  20,4  

Danemarca 17,2  15,6  14,8  14,0  17,1  16,2  18,2  17,3  14,8  14,9  17,9  22,1  

Germania 13,6  12,4  15,2  14,3  16,8  14,5  19,7  19,4  15,3  15,3  19,5  24,1  

Estonia 15,9  13,3  21,7  17,0  20,0  16,5  15,8  15,9  13,2  15,4  13,5  21,9  

Irlanda 14,4  14,6  18,9  19,4  21,8  19,7  17,2  16,8  13,6  13,3  14,1  16,2  

Grecia 13,1  12,2  17,4  15,2  22,6  17,7  18,6  16,6  13,6  14,3  14,6  24,0  

Spania 11,5  11,4  15,3  15,7  22,8  20,0  19,6  17,8  14,6  13,7  16,1  21,3  

Franța 13,0  14,6  15,7  15,0  18,6  16,2  15,1  16,7  17,1  15,5  20,5  22,1  

Croatia 23,7  13,7  11,8  15,7  18,7  15,6  18,2  16,8  13,6  16,5  13,9  21,7  

Italia 13,1  11,4  14,0  13,4  21,5  17,8  20,0  18,1  15,2  14,5  16,2  24,9  

Cipru 21,4  17,1  23,2  20,1  18,8  16,8  14,9  15,9  11,5  13,6  10,2  16,6  

Letonia 16,3  13,2  22,3  16,5  20,2  15,8  18,2  16,8  12,5  15,4  10,6  22,4  

Lituania 19,6  15,6  18,6  14,9  20,4  15,5  20,7  17,8  11,2  14,8  9,4  21,7  

Luxemburg 14,8  14,4  18,7  17,8  19,9  18,6  19,5  18,6  13,5  13,6  13,6  16,8  

Ungaria 13,7  13,9  17,7  15,2  20,5  18,7  16,3  14,8  17,3  16,8  14,6  20,6  

Malta 19,6  15,1  24,5  17,1  13,4  15,5  20,5  15,2  10,2  16,2  11,8  20,9  

Olanda 15,7  14,7  15,2  14,7  16,6  16,0  18,4  18,1  16,2  15,5  17,9  20,9  

Austria 15,2  13,9  16,4  15,5  17,1  16,1  20,2  19,0  14,5  14,1  16,7  21,4  

Polonia 18,0  14,6  20,0  18,9  18,3  16,8  16,5  15,1  14,8  17,2  12,3  17,5  

Portugalia 13,9  12,5  13,9  14,3  22,3  18,0  16,2  17,1  15,6  15,0  18,1  23,2  

Romania 16,7  13,5  24,6  16,4  22,4  18,7  13,3  15,4  13,0  16,4  10,0  19,6  

Slovenia 15,5  11,8  20,3  16,5  20,6  17,1  19,0  17,4  14,4  16,5  10,1  20,5  

Slovacia 16,4  14,9  18,8  19,0  24,8  18,3  17,0  15,8  13,7  15,9  9,4  15,9  

Finlanda 15,4  14,4  16,6  15,2  15,8  14,4  17,3  16,4  16,8  16,6  18,1  23,2  

Suedia 10,8  15,2  12,7  15,4  17,1  15,6  20,0  16,0  13,2  14,4  26,2  23,5  

Marea 
Britanie(²) 13,6  15,4  18,1  16,4  16,9  15,9  16,4  17,1  15,9  13,8  19,2  21,2  

Elveția 12,3  13,6  16,5  16,1  19,3  16,8  19,4  18,6  14,2  14,2  18,3  20,7  
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Notă: Din cauza rotunjirii, pot să apară abateri între total și subtotal.   

(¹) Agregatul UE-28 estimat pentru scopul acestei publicații, utilizând datele disponibile. 

(²) 2012 date  pentru ponderea populației turistice.    

 
Sursa: Eurostat  

 

3. Persoanele în vârstă participă mai puțin la turism.  

Mai mult de jumătate dintre rezidenții europeni cu vârste de 65 de ani și peste (52%) nu au 
participat la turism (figura 12), ceea ce înseamnă că ei nu au făcut nici o călătorie în scopuri 
personale cu cel puțin o noapte la distanță de casă în anul 2014.  

 
Nota: Agregatul UE-28 estimat pentru scopul acestei publicații, utilizând datele disponibile. Datorită rotunjirii, pot să apară abateri 
între total și subtotal. 

 
Figura 12. Ponderea populației UE care participă la turism, pe grupe de vârstă și destinație, UE-28, 
2014 (%) 
Sursa: Eurostat 

 De asemenea, tabelul 4 arată că acesta este de departe cel mai mare procent de 
persoane care nu participă la turism în orice grup de vârstă. La restul populației (persoane cu vârsta 
cuprinsă între 15 și 64 de ani), doar 37%, în medie, nu au efectuat nicio călătorie. 

                   Tabelul 4 
Ponderea populației care nu participă la turism, pe grupe de vârstă, 2014 (%) 

  
Cota non-turistică a grupurilor de vârstă respective în cadrul 

respectivelor grupe de vârstă 

29 31 35 29 30 26

20 21 20 22 21
14

14 11 12 11 10
7

37 37 33 38 39
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15 ani si 

peste 
15 -24 

ani 
25 -34 

ani 
35 -44 

ani 
45-54 

ani 
55 -64 

ani 

65 ani 
sau 

peste 

EU-28(¹) 40,0  37,2  37,1  33,0  37,7  39,0  51,6  

Begia 43,4  46,6  45,0  29,8  30,1  39,2  64,0  

Bulgaria 74,2  70,4  60,3  68,0  72,2  78,6  89,0  

Cehia 16,0  10,8  12,5  7,5  14,6  16,2  31,1  

Danemarca 17,1  8,2  12,5  12,6  12,4  17,4  32,9  

Germania 24,0  17,2  19,2  12,2  22,6  24,1  38,4  

Estonia 28,9  15,3  9,4  14,0  29,3  39,1  56,2  

Irlanda 25,9  27,1  27,5  18,3  24,0  24,5  35,3  

Grecia 61,7  58,6  56,1  50,9  57,1  63,5  76,7  

Spania 47,1  47,0  48,2  39,8  41,7  43,4  60,0  

Franța 28,8  36,5  25,4  18,2  35,7  21,2  34,0  

Croatia 50,9  14,9  63,0  40,9  46,7  59,5  68,4  

Italia 62,3  56,8  60,5  54,3  58,3  60,6  75,4  

Cipru 38,2  22,4  28,6  31,0  41,8  47,7  62,1  

Letonia 48,6  36,8  30,5  34,2  44,2  58,1  75,7  

Lituania 42,3  27,0  27,7  23,5  32,6  56,1  74,9  

Luxemburg 17,4  15,4  13,3  11,9  13,7  18,4  33,3  

Ungaria 47,0  47,8  38,4  42,0  41,6  45,4  62,5  

Malta 47,3  31,5  24,4  54,5  28,9  66,8  70,3  

Olanda 17,8  12,1  15,1  14,7  16,2  14,5  29,8  

Austria 24,4  17,5  20,3  19,6  19,9  22,5  40,7  

Polonia 46,9  34,2  43,8  42,1  41,7  54,0  62,5  

Portugalia 61,6  57,4  62,6  52,4  63,5  59,8  69,9  

Romania 75,2  69,1  62,8  70,1  78,4  80,3  87,4  

Slovenia 37,1  17,5  22,6  24,2  31,5  45,2  69,2  

Slovacia 46,3  41,1  47,1  27,3  42,4  54,1  68,6  

Finlanda 9,2  4,1  3,7  3,7  5,3  9,1  21,4  

Suedia 23,5  45,5  37,1  15,9  4,5  29,3  14,5  

Marea Britanie(²) 35,5  43,3  28,9  31,4  38,4  26,0  41,8  

Elveția 16,9  24,9  14,6  4,5  13,2  17,3  26,7  

(¹) Agregatul UE-28 estimat pentru scopul acestei publicații, utilizând datele 
disponibile.   

(²) date din  2012        

Sursa: Eurostat        

  
Tabelul 4 arată că ponderea persoanelor în vârstă care nu a participat la turism a fost mai 

mare decât ponderea populației generale în vârstă de 15 ani și peste care nu a participat la turism 
în fiecare stat membru, cu excepția Suediei, unde cea mai mare rată de neparticipare a fost în rândul 
persoanelor cu vârste între 15-24 ani . 
 Au existat încă discrepanțe majore între țări. Finlanda a avut de departe cea mai mică rată 
generală de neparticipare (numai 9,2% din populația cu vârste 
de peste 15 ani nu s-a angajat în turism), în timp ce România a 
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avut cea mai mare rată generală 
de neparticipare (75,2% din populația cu vârste de peste 15 ani). 
 În situația agregată UE-28 ponderea a fost de 40%, mai mult de jumătate (51,6%) dintre 
persoanele în vârstă de 65+ ani nu au efectuat vreo călătorie.Turiștii în vârstă de 65 de ani și peste  
au avut motive foarte diferite pentru a nu călători, în comparație cu alte grupe de vârstă. 48% au 
considerat starea de sănătate ca unul dintre motivele principale și acesta a fost, de fapt, motivul cel 
mai frecvent citat (figura 13). Cu toate acestea, din restul populației (turiști cu vârste între 15 și 64 
de ani), doar 9% au menționat sănătatea. 

 
 
Notă: Agregatul UE-28 estimat pentru această publicație, fără a include Belgia, Suedia și Regatul Unit. Procentele nu 
adaugă până la 100% datorită posibilității multiple de răspunsuri. 

 

Figura 13 Motivele principale menționate ca motive pentru neparticiparea în turism, pe grupe de 
vârstă, UE-28 (1), 2013 (%) 
Sursa: Eurostat 

  
            De asemenea, 27% dintre turiștii cu vârste de 65 de ani și peste nu au manifestat niciun 
interes pentru călătorii, aproape dublu față de alte grupuri de vârstă (în grupa de vârstă 15-64, 
această cifră a fost de 15%). Rațiunile de ordin financiar au fost unul dintre motivele cele mai frecvent 
menționate pentru renunțarea la călătorii de către persoanele cu vârste cuprinse între 15-64 ani 
(59%), în timp ce doar 37% dintre persoanele din grupul de vârstă de 65de ani și peste au menționat 
considerente financiare ca motiv pentru a nu călători. 
 Această diferență a fost reflectată la nivel național. În tabelul 5, principalul motiv pentru care 
nu se călătorește este evidențiat pentru fiecare țară și pentru 
fiecare grup de vârstă (15-64 și 65 de ani și peste). În ceea ce 
privește grupul de vârstă 15-64 ani, Danemarca a fost singurul 
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stat membru în care motivele de 
sănătate au fost cel mai frecvent raportate ca fiind unul dintre principalele obstacole în calea 
participării la turism. În 20 din cele 25 de state membre în care au fost disponibile date, motivele 
financiare au fost menționate cel mai frecvent. Printre persoanele în vârstă de peste 65 de ani, 
motivele de sănătate au fost cea mai frecventă motivare în 17 din cele 25 de state membre. 
 
                    Tabelul 5 
 
 Motivele principale menționate pentru neparticiparea la turism pe grupe de vârstă, 2013 (%) 
 

  15-64 ani 65 ani sau peste 

  

 
Ponderea 
populației 

care nu 
participă 
la turism 

Ponderea principalelor motive raportate în cadrul 
populației neparticipante 

 
Ponderea 
populației 

care nu 
participă 
la turism 

Ponderea principalelor motive raportate în cadrul 
populației neparticipante  

  Financiara Medicala 
Fara 

interes 

Munca 
sau 

studiu Familie Financiara Medicala 
Fara 

interes 

EU-28(¹) 36,7  59,4  9,1  15,2  23,2  14,2  51,6  36,6  47,8  27,0  

Begia 37,8  : : : 0,0  0,0  64,0  : : : 

Bulgaria 69,9  72,7  3,1  0,3  16,1  7,4  89,0  59,1  34,4  0,3  

Cehia 12,1  57,3  13,9  16,8  16,9  11,3  31,1  33,9  71,9  25,1  

Danemarca 12,6  18,7  28,8  10,7  6,3  0,0  32,9  15,7  23,9  8,3  

Germania 19,4  46,9  20,6  37,7  42,6  38,0  38,4  24,2  67,7  48,6  

Estonia 21,3  52,1  : 12,6  24,7  17,5  56,2  41,0  : 37,9  

Irlanda 24,1  72,5  6,2  14,4  11,5  9,5  35,3  37,1  35,8  31,3  

Grecia 56,9  74,9  5,7  2,8  11,7  10,3  76,7  61,9  44,1  11,5  

Spania 43,6  79,3  5,4  15,0  28,0  18,4  60,0  43,8  60,7  37,1  

Franța 27,3  46,2  13,2  10,4  11,7  7,9  34,0  26,2  31,6  19,9  

Croatia 45,9  58,5  5,1  10,7  12,7  4,7  68,4  44,0  30,0  14,9  

Italia 58,0  60,0  2,9  14,8  15,9  15,0  75,4  30,0  42,1  31,7  

Cipru 33,4  51,3  2,1  15,6  19,0  3,5  62,1  41,2  37,0  14,3  

Letonia 40,8  28,2  5,2  4,9  5,0  2,7  75,7  18,8  45,0  4,3  

Lituania 33,2  20,6  3,8  3,4  17,5  3,1  74,9  19,0  38,6  10,5  

Luxemburg 14,3  26,0  12,0  27,1  13,1  28,9  33,3  7,5  56,7  22,1  

Ungaria 43,0  58,4  22,9  2,8  11,2  2,9  62,5  58,4  22,9  2,8  

Malta 41,2  44,8  7,7  12,4  10,9  15,1  70,3  19,8  48,3  20,7  

Olanda 14,6  54,0  11,3  25,8  10,7  6,1  29,8  25,7  42,1  36,3  

Austria 20,0  24,5  11,7  31,0  31,4  26,8  40,7  18,9  54,4  31,9  

Polonia 43,5  39,0  8,3  12,8  52,9  13,9  62,5  39,4  46,2  14,4  

Portugalia 59,0  76,3  11,6  42,1  35,6  14,5  69,9  62.3(u) 56.7(u) 58.5(u) 

Romania 72,1  70,7  6,6  0,0  11,6  5,8  87,4  42,7  51,4  0,0  

Slovenia 28,8  61,9  14,9  14,6  20,8  9,4  69,2  41,4  59,5  19,5  
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Slovacia 42,2  69,3  11,7  25,8  16,6  21,6  68,6  53,7  59,8  51,1  

Finlanda 5,3  18,6  7,7  38,5  8,9  4,8  21,4  13.9(u) 35,8  30,4  

Suedia 26,2  : : : : : 14,5  : : : 

Marea 
Britanie(²) : : : : : : : : : : 

Elveția 14,4  38,2  10,4  13,3  12,8  8,1  26,7  9.0(u) 48.0(u) 20.6(u) 

":" = 
nedisponibil.           
"u"= 
nestabil.           

Notă: Procentajele din motive de neparticipare nu adaugă până la 100% din cauza posibilității multiple de răspunsuri.  

(¹) Agregatul UE-28 estimat pentru scopul acestei publicații, utilizând datele disponibile.    

Sursa: Eurostat           

 
Sursa: Eurostat 

4. Modele sezoniere de călătorie. Pentru a observa modul în care modelele sezoniere ale 
obiceiurilor de călătorie se schimbă odată cu vârsta, a fost comparată distribuția nopților petrecute 
de două grupe de vârstă,  15-64 de ani și 65de ani și peste. Figura 14 arată că tinerii tind să 
călătorească în timpul vacanțelor școlare și au fost, prin urmare, reprezentați în tot timpul sezonului 
de vară, în timp ce persoanele în vârstă au călătorit mai mult în "sezonul de umăr", adică perioada 
de călătorie dintre sezoanele de vârf și cele sfârșit ale acestor perioade. Diferența între vârstele de 
vârstă de 65 ani și peste și cele mai tinere a fost cea mai pronunțată chiar înainte de vară (mai, iunie) 
sau începutul toamnei (septembrie), ceea ce înseamnă că turiștii mai mari prelungesc sezonul turistic 
de vârf. 
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Figura 14. Distribuția nopților de turism petrecute de rezidenții UE pe lună, pentru două grupe de 
vârstă, UE-28, 2014 (%) 
Sursa: Eurostat  
 

 Sezonul de vârf, sezonul ”de umăr” și sezonul de iarnă pentru cele două grupe de vârstă 
sunt analizate acum folosind diagramele circulare. După cum s-a arătat mai sus, pentru persoanele 
cu vârsta de peste 65 de ani, sezonul ”de umăr” era mult mai pronunțat (mai mult de jumătate din 
toate nopțile petrecute în această perioadă) decât sezonul tipic de vârf (puțin peste 1 din cele 4 nopți 
petrecute în iulie sau august). În plus, figura 15 arată că, pentru persoanele cu vârste între 15 și 64 
de ani, peste jumătate (54%) din nopți au fost petrecute în sezonul de vară sau de iarnă. 
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Figura 15. Distribuția nopților de turism petrecute de rezidenții UE pe sezon (vară, ”umăr”, iarnă), 
pentru două grupe de vârstă, UE-28, 2014 (%) 
Sursa: Eurostat 

5. Preferințele de călătorie și cheltuielile turiștilor în vârstă de 65 de ani sau mai mult.  

 

 Turiștii în vârstă de peste 65 de ani aveau mai multe șanse de a face excursii turistice mai 
lungi, călătorii în țara lor de reședință (excursii interne) și călătorii petrecute în apartamente 
neînchiriate, de exemplu în casele de vacanță pe care le dețineau (figura 16).  

 

 
 

  

 

 

   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Figura 16. Preferințele de călătorie în funcție de diferitele categorii de vârstă, UE-28, 2014 
        Sursa: Eurostat 

Aceste constatări au fost reflectate la nivel național, după cum se poate observa în tabelul 6. 
Concluziile generale la nivelul UE sunt aceleași pentru statele membre în aproape toate cazurile. 

        

   Tabelul 6 
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          Preferințele de 
călătorie în funcție de diferitele categorii de vârstă, 2014 

  Înnoptări interne (%) Lungimea medie (nopți) 
Nopți petrecute în spații de 

cazare neînchiriate (%) 

  15-64 65+ 15-64 65+ 15-64 65+ 

EU-28(¹) 56,7  65,6  5,1  7,0  47,1  54,4  

Begia 9,8  9,2  7,3  8,7  27,1  27,9  

Bulgaria 75,7  73,9  4,4  5,8  37,6  68,3  

Cehia 67,1  89,5  3,8  6,0  55,4  84,8  

Danemarca 51,6  63,4  3,5  3,8  55,9  56,9  

Germania 40,8  45,0  5,5  7,6  31,9  29,9  

Estonia 41,3  40,7  3,4  4,9  57,9  67,2  

Irlanda 27,1  26,8  5,2  6,1  34,0  45,5  

Grecia 86,9  92,5  8,8  17,6  75,4  89,3  

Spania 84,0  93,9  4,5  7,2  64,5  79,6  

Franța 80,3  84,8  5,3  7,6  56,8  66,4  

Croatia 66,8  59,6  5,2  9,7  68,7  82,3  

Italia 68,1  88,2  5,8  7,1  50,7  66,4  

Cipru 24,4  28,6  6,8  11,6  56,8  86,2  

Letonia 50,1  55,1  3,6  5,0  65,6  77,5  

Lituania 36,3  47,9  4,4  4,5  52,1  75,4  

Luxemburg 0,6  0,9  6,5  8,5  36,8  32,0  

Ungaria 56,7  84,6  3,8  4,2  54,1  74,0  

Malta 16.2(u) 18.5(u) 5.5(u) 6.2(u) 23.2(u) 42.9(u) 

Olanda 35,0  40,4  6,0  7,7  23,4  27,0  

Austria 34,1  40,2  4,9  6,4  25,9  23,6  

Polonia 62,4  71,6  5,5  7,3  50,1  68,2  

Portugalia 82,1  87,9  3,9  5,8  78,5  88,3  

Romania 85,4  85,5  3,9  4,3  70,7  93,3  

Slovenia 25,7  43,5  4,1  4,7  37,3  50,9  

Slovacia 51,3  73,3  4,4  6,5  36,0  61,8  

Finlanda 63,6  60,2  3,4  4,5  58,3  58,4  

Suedia 57,4  48,8  4,3  5,4  51,8  58,8  

Marea Britanie(²) 32,5  45,3  5,8  6,6  40,8  38,1  

Elveția 20,1  26,3  6,6  7,6  34,2  34,6  

 
Notă: Din cauza rotunjirii, pot să apară abateri între total și subtotal. 

(¹) Agregatul UE-28 estimat pentru scopul acestei publicații, utilizând datele disponibile. 
(²)Date din 2013 pentru ponderea în populația turistică în vârstă de 15+ ani. 

 
Sursa: Eurostat  
 

 În 21 din cele 28 de state membre, procentul de nopți la 
domiciliu era mai mare pentru persoanele cu vârsta de peste 
65 de ani, decât pentru persoanele cu vârste între 15 
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și 64 de ani. Mai mult, grupul mai 
în vârstă a petrecut mai multe nopți în apartamente neînchiriate în comparație cu grupurile mai tinere, 
cu excepția celor din Germania, Luxemburg, Austria și Regatul Unit. 
Acest lucru este semnificativ atunci când se ia în considerare cheltuielile pe noapte ale persoanelor 
cu vârsta de peste 65 de ani, deoarece turiștii mai în vârstă cheltuiau mai puțin cu transportul, iar 
cazarea în apartamente neînchiriate este, în general, mai ieftină. 
 În medie, adică indiferent de tipul călătoriei, turiștii în vârstă de peste 65 ani au cheltuit mai 
puțin. Figurile 17 și 18 arată că persoanele de peste 65 de ani au reprezentat mai mult de 1 din 
fiecare 5 nopți petrecute (22%), dar cota lor din cheltuielile pentru turism a fost mai mică cu 1 euro 
din fiecare 5 euro cheltuiți (19%). Acest lucru poate fi explicat parțial prin obiceiurile de călătorie ale 
turiștilor mai în vârstă, subliniate în paragraful anterior. 

 
Notă: Agregatul UE-28 estimat pentru scopul acestei publicații, utilizând datele disponibile. Datorită rotunjirii, pot să apară abateri 
între total și subtotal. 

 

Figura 17. Ponderea diferitelor grupe de vârstă în numărul total de nopți de turism petrecute de 
rezidenții UE, UE-28, 2014 (%) 
Sursa: Eurostat  
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Notă: Agregatul UE-28 estimat pentru scopul acestei publicații, utilizând datele disponibile. Datorită rotunjirii, pot să apară abateri 
între total și subtotal. 

 

Figura 18. Ponderea diferitelor categorii de vârstă în totalul cheltuielilor de turism ale rezidenților UE, 
UE-28, 2014 (%) 
 
Sursa: Eurostat  

Figurile 19a-119d privesc grupurile de călătorii care au o natură similară în ceea ce privește  
reducerea efectelor structurale ale caracteristicilor călătoriei. Cu alte cuvinte: turiștii în vârstă prezintă 
cheltuieli diferite atunci când se iau în considerare tipuri de călătorii comparabile? 
Figura 11a prezintă diferența generală indiferent de tipul călătoriei: în medie, rezidenții mai în vârstă 
cheltuiau mai puțin pe tot parcursul anului (-16%). Cu toate acestea, luând în considerare observațiile 
privind preferințele de călătorie evidențiate mai sus (a se vedea figura 16) și analizând diferențele 
de cheltuieli între grupurile de vârstă pentru tipuri similare de călătorii, efectul este mult mai puțin 
pronunțat. 

1 
Figura 11a: Cheltuieli pe noapte pentru orice călătorie 
efectuată în scopuri private 
 

Figura 11b: Cheltuieli pe noapte pentru călătorii interne lungi 
efectuate în scopuri private, petrecute la o locuință închiriată 
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Figura 11c: Cheltuieli pe noapte pentru călătorii lungi, 
efectuate în scopuri private, petrecute în apartamente 
închiriate 

Figura 11d: Cheltuieli pe noapte pentru călătorii lungi, 
efectuate pe plan intern în scopuri private, petrecute în spații 
de cazare neînchiriate 

 
 
 

      

 

   

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

          

Figurile 19a-19d.  Cheltuielile medii zilnice de turism, pe luni și grupe de vârstă, pentru diferite 
tipuri de călătorii și două grupe de vârstă, UE-28, 2014 (EUR) 
Sursa: Eurostat  
 

 Figurile 19b-19d indică diferența de cheltuieli pentru cele mai populare trei tipuri de călătorii, 
care au reprezentat mai mult de două treimi din toate nopțile petrecute de rezidenții UE. În  timpul 
călătoriilor interne lungi (Figura 19b) și a călătoriilor lungi în străinătate (Figura 19c) petrecute în 
spațiile de cazare închiriate, cheltuielile zilnice medii ale persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani  
au fost ușor mai mari sau egale cu cheltuielile zilnice ale persoanelor cu vârste între 15-64 de ani 
pentru călătorii comparabile (diferențe de + 0,7% și, respectiv, -0,4%). 
Cu toate acestea, când se analizează situația călătoriilor interne lungi petrecute în apartamente 
neînchiriate, figura 19d arată că sumele zilnice medii cheltuite ale persoanelor cu vârsta de peste 65 
de ani au fost cu 18% mai scăzute decât cele ale persoanelor cu vârsta între 15 și 64 de ani. 
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IV. TURISTUL SENIOR: MOTIVAȚII ȘI COMPORTAMENT 

 

 Importanța segmentului vâstnicilor pentru piața turismului și necesitatea de a adapta oferta 
curentă la nevoile unei clientele în continuă schimbare au devenit, de o bună perioadă de timp, 
obiectul a numeroase cercetări și certitudini pentru o bună parte a furnizorilor. Literatura de 
specialitate s-a preocupat de strucurarea ofertei și a pus la dispoziția practicienilor mai multe 
segmentări de piață, disponibile în prezent pentru turiștii mai în vârstă. Un interes deosebit îl prezintă 
și teoriile generale ale motivațiilor de a călători, care pot fi aplicate turiștilor mai în vârstă cu anumite 
adaptări și specificități. Capitolul prezintă și variabilele de influență care acționează asupra 
comportamentului de consum turistic al persoanelor în vârstă, cunoscute până în prezent. 
 
IV.1  PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ ȘI PIAȚA TURISMULUI  
 
 La nivel global, actorii din turism au devenit conștienți de ponderea tot mai mare a seniorilor 
din cadrul clientelei lor și de impactul pe care acest segment îl va avea asupra acestei industrii în 
viitor. Într-adevăr, cele mai importante cinci piețe turistice din lume, și anume Europa, Japonia, 
China, America de Nord și Australia sunt afectate de o îmbătrânire semnificativă a populației lor 
(Națiunile Unite, 2008). Acest efect demografic este accentuat și mai mult de ameliorarea stării de 
sănătate a persoanelor în vârstă, în general, și de creșterea puterii lor de cumpărare, provenită din 
dubla pensionare care apare în multe familii, în special.  
 În Franța, persoanele de mai mult de cincizeci de ani înregistrează 75% din călătorii și 
consumul lor turistic este în creștere mai rapidă decât cel al restulului populației franceze, 48% față 
de 35%, din anul 2005 până în anul 2012 (Xerfi, 2010). Persoanele de peste șaizeci de ani reprezintă 
actualmente de la 20% până la 80% dintre clienții operatorilor de turism francezi, deoarece acestea 
sunt orientate către marele public sau propun o ofertă specializată pentru seniori. Această a doua 
categorie, care include turoperatori cum ar fi Vivrêva, Difference, Vacances Bleues sau Poivre et 
Sel, este formată din furnizorii pentru multe domenii ale turismului fondurilor de pensii sau 
companiilor de asigurări. Pensionarii reprezintă, de 
asemenea, clientela majoritară a unor sectoare turistice 
specializate, cum ar fi hoteluri de lux și vacanțele culturale. 
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 Pentru operatorul de turism 
Nouvelles Frontières ”turistul senior reprezintă viitorul turismului” și turistul în vârstă este o persoană 
care preferă ”să consume mai degrabă decât să transmită moștenirea lui„ (Tarot, 2005). Populația 
în vârstă constituie, prin urmare, o clientelă strategică pentru industria turismului. Dacă pensionarea 
masivă a baby-boomers-ilor, însoțită de o creștere a duratei de viață și de putere de cumpărare a 
persoanelor în vârstă, sunt adesea prezentate ca o oportunitate de creștere excepțională pentru 
profesioniștii din turism, ele constituie, de asemenea, și o provocare majoră.  
 Într-adevăr, pensionarii nu sunt doar o populație de turiști care dorește să călătorească în 
afara sezonului, permițând profesioniștilor să-și umple avioanele și hotelurile în afara sezonului. Ea 
constituie o clientelă eterogenă și în deplină schimbare, care trebuie mulțumită, iar imaginea 
stereotipică a turismului în autocare se schimbă profund (Noyer, 2010). În cazul în care turistul a fost 
mult timp văzut de sociologi ca un consumator relativ credul, puțin conștiincios și, prin urmare, ușor 
de satisfăcut sau chiar înșelat, evoluția cercetărilor după anii 1970 relevă aspectul restrictiv al acestei 
viziuni și importanța căutării de sens și de autenticitate în motivațiile de a călători (Cohen, 1979). 
 În acest context, experții observă o reducere a turismului de plajă în favoarea excursiilor cu 
un mai mare conținut istoric și cultural, care corespunde dorinței turiștilor în vârstă de a învăța lucruri 
noi și de a trăi experiențe inedite în călătoriile lor (Turism 2020 Vision, 2001). În prezent, cel puțin 
două generații de turiști se situează în rândul populației vârstnice, dar nu călătoresc în același mod.  
 Pentru persoanele mai în vârstă (generația mai veche), călătoria este încă o activitate de 
grup foarte organizată, cu un program fix și sigur, în care totul este planificat în avans. Acești călători 
au așteptat uneori vârsta de pensionare pentru a începe călătoriile. Lor le place să se simtă integrați 
și să călătorească fără surprize. Pentru clienții mai în vârstă, furnizorii vor trebui să-și modernizeze 
infrastructurile și serviciile pentru a se adapta nevoilor lor. Pentru pensionarii mai tineri (noua 
generație), călătoriile reprezintă o activitate pe care au practicat-o în general de mai mulți ani și 
pentru care au devenit consumatori experimentați.  
 Specialiștii din domeniul turismului trebuie să se ocupe apoi de o clientelă matură, care va 
beneficia de pensionare pentru a călători mai mult. Mai avizată și mai bine pregătită să călătorească, 
de multe ori obișnuită să utilizeze internetul, ea compară și calculează mult înainte de a cumpăra și 
ia decizii în termene mai scurte, de ordinul a două luni înainte de plecare, în loc de șase până la opt 
luni, pentru cea mai în vârstă decât ea. "Ei sunt mai puțin susceptibili să suferei de constrângerile 
grupurilor cu programe rigide, promiscuitate și comportamente gregare. Ei sunt gata să meargă pe 
toate continentele și nu ezită să zboare douăsprezece ore, deoarece  au măsura  timpului. Ei sunt 
dornici să trăiască și vor să cunoască ceea ce nu au avut ocazia înainte" (Vieira Da Silva, CEO al 
Croisitours). 
 Acestei clientele îi este propusă o ofertă foarte variată: croaziere de proximitate locale sau 
mai îndepărtate, talasoterapie, turismul cultural, sejururi lungi în țările însorite în timpul iernii, 
descoperire de circuite în străinătate, turul lumii sau sejur intergenerațional. La Chez  Rivages  du  
Monde, așteptările acestei clientele pretențioase, mai 
experiementate, sunt prezumate pe scurt în patru criterii: 
„intimitate, apropiere, la scară umană și calitate a serviciilor“. 
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Dacă ea este încă 
predominant dinamică și sănătoasă, trebuie să se înțeleagă și așteptările acestei clientele abundente 
și să se acorde o atenție mai mare la detalii, în special cele legate de confort și siguranță: cazare pe 
un singur nivel, uși largi, parcări iluminate, servicii de mainipulare și păstrare bagaje, suport la 
transferuri, acompaniament securizat și asistență 24 de ore din 24. Prin urmare, oferta de produs 
trebuie să fie concepută și adaptată în consecință (Noyer, 2010).  
 În plus față de oferta turistică descrisă anterior, în ultimii ani s-au dezvoltat două piețe 
specializate pentru persoanele în vârstă. Primul este cel al sejururilor lungi de o lună până la șase 
luni, care atrage oamenii ce doresc să petreacă totul sau o parte din sezonul de iarnă într-un climat 
mai favorabil, profitând de o putere de cumpărare mai mare. Acest tip de sejur s-a dezvoltat foarte 
mult în Africa de Nord, în principal în Maroc și Tunisia. Al doilea este turismul pentru persoanele în 
vârstă singure, care include o clientelă de persoane celibatare, văduve și/sau divorțate. 
 Într-o piață turistică încă dominată de furnizori generaliști, observatorii subliniază necesitatea 
ca toți operatorii din lanțul turistic să se reconsidere pentru a satisface așteptările unei clientele 
eterogene. Măsurile care vor fi luate vor fi la fel de variate ca și natura așteptărilor turiștilor mai în 
vârstă. Evoluția modurilor de consum le spune acelorași observatori că sosirea în masă a baby-
boomers-ilor pe piața turistică a seniorilor nu ar trebui să fie considerată o mană providențială ușor 
de exploatat. Individualizarea consumului va face cererile lor mai complexe și mai costisitoare.  
 Profesioniști din domeniul turismului senior subliniază necesitatea de a fi creativi pentru a 
capta atenția aceastei clientele care, dacă rămâne încă interesată de lucrurile clasice, a realizat deja 
acumulări și așteaptă de la călătorie o tematică cu valoare adăugată. Cu toate acestea, profesioniștii 
sunt de acord că seniorii nu doresc oferte cu dedicația "seniori" (Vignon, 2011).  "Marketingul 
trebuie să devină mult mai subtil, pentru a nu bloca în ghetouri" (Mantei, Atout France). Cei care au 
oferit o ofertă cu conotația ”seniori” sunt în proces de întinerire. Un profesionist al cărui site de 
călătorie denumit Seniors Voyages nu decola, l-a redenumit Platinum, eliminând termenul considerat 
peiorativ. "Trebuie să fii inventiv pentru a găsi legături cu propria lor viață", a declarat managerul de 
rezervări al Comitetului pentru Turism din Oise. "Operatorii de turism trebuie să favorizeze căutarea 
de sensuri pentru a face oferta lor mai atractivă" pentru o clientelă care este mai puțin fidelă și mult 
mai "zappeuse" decât înainte.  
 Astfel, directorul comercial al Vacances Bleues explică faptul că societatea și-a schimbat 
oferta în ultimii ani: "Seniorii de astăzi sunt mai puțin loiali și mai mult "zappeurs". Ei refuză 
constrângerile, acceptă propunerile, dar nu și impunerile. Ei practică diferite moduri de consum și 
călătoresc în cuplu, cu familia, cu prietenii sau singuri. Având în vedere aceste noi comportamente, 
trebuie lărgite segmentările, pentru a evita clasificările prea rigide. De asemenea, trebuie schimbată 
abordarea sejururilor, acceptând posibilitatea de a rezerva durate variabile, plecând de la o singură 
noapte”. Propunerea de oferte adaptate implică și crearea de parteneriate între furnizorii specializați 
de servicii: companii de transport, hotelieri, companii de închiriere de autoturisme etc. 
 În ceea ce privește prețul, se pare că furnizorii nu se 
îndreaptă către o politică tarifară specială pentru seniori, dacă 
nu sunt anumiți operatori specializați, precum SNCF sau 
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anumiți transportatori 
aerieni pe linii interne. De altfel, se pare că accesul la un tarif preferențial sau la o promovare este 
singurul caz în care o catalogare "senior" a ofertei nu reprezintă o problemă pentru consumator. În 
majoritatea cazurilor, atractivitatea prețului este făcută prin propunerea de sejururi pe perioade 
scurte. 
 În final, suportul unei rețele fizice de agenții de voiaj constituie încă necesitate pentru o 
clientelă care, chiar dacă se folosește din ce în ce mai bine internetul, preferă, în general, să facă 
rezervările sale de o manieră mai clasică, prin intermediul unei centrale telefonice sau a unei agenții 
fizice (Charollois, 2008).  
 Este important să se țină seama atât de importanța strategică a clientelei turiștilor în vârstă 
pentru profesioniștii din domeniu, cât și de amploarea  activității care trebuie susținute pentru a crea 
o ofertă de marketing adaptată cerințelor lor. 
 Ca parte a acestei lucrări și pentru că este necesar să se înțeleagă ce anume motivează 
consumatorul pentru a dezvolta o ofertă adecvată de produse, se vor aprofunda motivațiile de a 
călători ale turiștilor seniori. După o prezentare a segmentărilor disponibile în prezent pe piața 
turismului pentru seniori, se va  aprofunda rolul motivațiilor de a călători și se vor aborda teoriile 
generale legate de acest subiect. 
  

IV. 2  SEGMENTAREA PIEȚEI TURISMULUI PENTRU SENIORI  
 

 Mulți autori au criticat lipsa de segmentare a pieței turismului pentru seniori, considerată a fi 
relativ omogenă și tratată ca atare din puctul de vedere al marketingului (Tréguer, 2007; Moschis, 
1996, 2012). În general, necesitatea de a perfecționa segmentarea piețelor de consum asociate 
seniorilor este în prezent unanimă. Această constatare a dat naștere unui număr de studii, care sunt 
divizate în funcție de două abordări majore de segmentare (Gallouj ș.a.,2011), abordarea socio-
demografică și abordarea psihografică. 
 

 

IV.2.1.  Abordarea sociodemografică a segmentării 
 

 Criteriile socio-demografice reprezintă o categorie de variabile care sunt adesea folosite 
datorită ușurinței lor de măsurare și de utilizare. Tréguer (2007) reține vârsta ca fiind cel mai relevant 
criteriu de segmentare, deoarece este cel mai operațional pentru piețele de consum pentru 
persoanele în vârstă, în general. De obicei, aceasta are ca rezultat o segmentare a consumatorilor 
în vârstă în grupuri de vârstă relativ similare, care variază în funcție de studiu și de cercetător. În 
această logică, Lavery (1999) descrie trei segmente de vârstă: 50-59 de ani, 60-69 de ani și 70 ani 
și peste, care au profiluri de consumatori cu anumite caracteristici care le sunt proprii. 
 Dacă inițial era folosit numai criteriul vârstei 
biologice, a fost adăugat ulterior criteriul de vârstă subiectivă, 
care corespunde vârstei pe care o persoană consideră că o are. 
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La lista de criterii socio-
demografice studiate se pot adăuga, de asemenea, generația de apartenență, sexul, nivelul de 
instruire, nivelul de venituri, faptul de a fi sau nu în activitate, statutul familial, starea de sănătate și 
timpul disponibil (Lehto ș.a., 2008; Tréguer, 2007, Patterson, 2006; Cleaver și Muller, 2002; 
McGehee ș.a., 1996; Javalgi ș.a., 1992, Zimmer ș.a., 1995). 
  

IV.2.2  Abordarea psihografică a segmentării  
 
 Criteriile psihologice includ personalitatea, interesele, opiniile, valorile, motivațiile, stilurile de 
viață și atitudinile unui consumator. Segmentarea lui Bartos (1983) pe baza stilurilor de viață și a 
statutului socioeconomic al consumatorilor în vârstă determină trei segmente: activii opulenți 
(bogați), pensionarii activi (activ retrași) și zânele locuințelor (homemakers). Pe baza valorilor și a 
stilului de viață, sistemul VALS este adaptat pentru persoanele în vârstă de către Gollub și Javitz 
(1989), dând naștere sistemului LAVOA (stiluri de viață și valori ale adulților în vârstă). Segmentarea 
rezultată a pieței persoanelor în vârstă  are, de această dată, șase segmente: exploratorii, 
adaptatorii, pragmatiștii, motivații, martirii și conservatorii. 
 Moschis (1996) a dezvoltat conceptul de criterii gerontografice, care reprezintă 
caracteristicile biofizice, psihologice, sociale și elementele esențiale ale parcursului de viață al unei 
persoane în vârstă. El a dezvoltat un model care cuprinde patru segmente, fiecare reprezentând un 
stadiu al vieții persoanei în vârstă. Acesta identifică două lucruri pe care le consideră a fi o prioritate 
pentru profesioniștii în domeniul turismului: epicurienii sănătoși (indulgenții sănătoși), care au o 
putere de cumpărare ridicată și ar fi o piață importantă pentru liniile aeriene și croaziere, și nomazii 
îmbătrâniți, care, în ciuda provocărilor legate de îmbătrânire, au reușit să mențină o imagine bună a 
lor, să se bucure de viață și ar constitui o piață pentru lanțurile hoteliere. 
 Aplicată în domeniul turismului, segmentarea psihologică a dat deja rezultate interesante. 
Motivațiile de călătorie, în special, s-au dovedit a fi o categorie mai eficace de variabile de 
segmentare decât criteriile sociodemografice tradiționale. 
 

IV.2.3 Rolul decisiv al motivațiilor de călătorie ale persoanelor în vârstă  
 

 Mai multe criterii de segmentare au facut obiectul unor cercetări care completează tabelul 
variabilelor de acțiune pentru segmentarea pieței pentru turiștii mai în vârstă: utilizarea informațiilor 
despre călătorie, sursele de informații utilizate (Capella și Greco, 1987) și tipul de cazare ales 
(Moisey și Bichis, 1999). Totodată, motivațiile de a călători fiind identificate ca o categorie de variabile 
deosebit de relevantă pentru segmentarea pieței călătorilor mai în vârstă, ea merită a fi aprofundată. 
 Abordarea conceptului de motivație pentru a călători implică mai întâi înțelegerea conceptului 
de motivație. Motivația este "o stare interioară care pune în mișcare, canalizează și susține 
comportamentul uman pentru a atinge obiectivele" (Pizam ș.a., 
1979). Aceasta "rezultă dintr-o discrepanță între starea ideală 
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pe care consumatorul 
dorește să o atingă mai mult sau mai puțin conștient și situația exitentă, așa cum o percepe el" 
(Darpy și Volle, 2007). 
 Există, în principal, două tipuri de motivație: intrinsecă și extrinsecă. Motivația intrinsecă se 
referă la practicarea unei activitatăți pentru plăcerea și satisfacția care rezultă de aici (Deci, 1975; 
Deci și Ryan, 1985a). Astfel, călătorul musulman care efectuează un pelerinaj la Mecca în numele 
credinței sale profunde este motivat intrinsec.  
 Motivația extrinsecă se referă la angajamentul într-o activitate într-un scop neinerent 
acesteia, fie în vederea de a reține ceva plăcut, fie de a evita ceva neplăcut odată cu finalizarea sa 
(Deci și Ryan, 1985a). În acest context, un alt călător musulman care face un pelerinaj la Mecca 
pentru prestigiuL social (statusul lui Hadj) acordat pelerinului de către comunitatea socială la 
întoarcerea lui sau pentru a se sustrage unei presiuni de grup negative, care îl obligă să facă această 
călătorie, exprimă o motivație extrinsecă. 
 Richins (2005) evidențiază dificultatea de a înțelege de o manieră simplă și uniformă 
conceptul de motivație. Deoarece cercetările vor fi mai concentrate asupra consecințelor motivației 
(cum?, modul), decât asupra factorilor lor determinanți (ce?), autorul insistă asupra faptului că este 
important să se înțeleagă obiectivele consumatorului, pentru a înțelege ceea ce va iniția o motivație 
de consum pentru atingerea acestui obiectiv. 
 Motivațiile de călătorie constituie o categorie de variabile care a dus la o atenție reînnoită 
pentru segmentarea pieței călătoriilor (Dann, 1977, 1981; Crompton, 1979; Mannel și Iso-Ahola, 
1987; Iso-Ahola, 1983, 1989; Krippendorf, 2002; Formica și Uysal, 1998; Lang și O.Leary, 1997; 
Locker-Murphy, 1996; Pyo, 1996). 
 În ceea ce privește piața turiștilor în vârstă, motivațiile de a călători au făcut obiectul a mai 
multor studii (You și O’Leary, 1999; Romsa și Blenmann, 1989; Horneman ș.a., 2002; Shoemaker, 
2000; Cleaver și colab., 1999; Places ș.a., 1994 și Shoemaker, 1994): acestea au fost identificate 
ca o categorie de variabile deosebit de relevante (Morgan și Levy, 1993). Patterson (2006), în 
lucrarea sa despre turismul senior, susține, de asemenea, o segmentare bazată pe utilizarea 
motivațiilor turiștilor mai în vârstă de a călători și a criteriilor gerontografice. 
 

IV.2.4. Exemple  de  segmentări ale pieței turiștilor în vârstă pe baza motivațiilor de a călători  
 

Shoemaker (2000) identifică trei grupuri de turiști seniori: 
 • "evadează și învață"; 
 • "pensionarii";  
 • "povestitorii activi". 
 Segmentarea se bazează pe patru motivații de a face turism: a întâlni și socializa cu oamenii, 
a scăpa din rutina zilnică, a căuta o îmbogățire spirituală (a cărei acceptare este limitată aici) și a 
vizita unele locuri și monumente istorice. Astfel, este interesant 
de a vedea că în afara celei de-a doua motivații „a scăpa de 
rutina de zi cu zi“, care este deosebit de puternică în rândul 
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seniorilor intervievați care 
sunt încă în activivitate, celelalte trei motivații pot fi legate de spiritualitatea definită anterior. Într-
adevăr, ele se referă la elemente cum ar fi alteritatea și sacrul și în cadrul lor se preferă vizitarea 
locurilor și a monumentelor istorice, care este o activitate propice dezvoltării spirituale a individului. 
 Segmentarea gerontografică propusă de Moschis (1996) este, de fapt, o segmentare 
psihografică ce ia în considerare nevoile, atitudinile, stilurile de viață și comportamentele seniorilor. 
Cleaver și colab. (1999) o utilizează pentru a identifica următoarele patru segmente: 
                Tabelul 7 
 

Motivații de a călători pe baza unei segmentări gerontografice (Cleaver ș.a., 1999) 

Nr.crt. Numele grupului         Caracteristicile grupului 

1. Nostalgicii Călătoresc pentru a-și revigora amintirile, pentru a crește 
coeziunea familiei și merg în pelerinaje în locuri care reînvie 
aspecte plăcute ale trecutului lor. Ei caută în principal o relație 
caldă cu prietenii și cu familiile pe care le vizitează. De asemenea, 
doresc să se amuze, să se distreze și să aibă sentimentul împlinirii. 

2. Sociabilii Călătoresc pentru a întâlni oameni noi și pentru a-și face 
prieteni noi și petrec timpul cu persoane care împărtășesc aceleași 
interese și valori. Sociabilitatea lor îi determină să prefere călătoriile 
organizate și sunt foarte pretențioși la condițiile de securitate. 

3. Descoperitorii Ei călătoresc pentru a trăi experiențe noi, pentru a descoperi 
lumea din jurul lor, pentru a învăța lucruri noi pentru a-și satisface 
setea de cunoaștere și aventură. Valorile pe care le caută cel mai 
mult sunt amuzamentul, distracția în viață și respectul față de sine. 

4.  Fugarii Călătoresc pentru a scăpa de exigențele vieții cotidiene și de 
responsabilitățile lor, pentru a se odihni și a se relaxa. Valorile lor 
principale sunt, de asemenea, amuzamentul și distracția în viață și 
respectul de sine. Ei preferă să aibă un singur partener de călătorie. 

 

  

 Aceste segmentări sunt date ca exemplu și oferă o idee despre interesul utilizării motivațiilor 
drept criteriu de segmentare. Cu toate acestea, ele nu pot fi transpuse ca atare pentru populația din 
studiu, deoarece definirea turistului în vârstă în aceste studii este diferită de cea care a fost formulată. 
În special, criteriile privind vârsta și statutul ocupațional diferă, deoarece includ persoanele care nu 
sunt pensionare și persoanele cu vârsta mai mică de șaizeci de ani. 
După identificarea motivațiilor de a călători ca o categorie de variabile decisive pentru studiul 
comportamentului turistic al seniorilor, reste necesară și prezentarea teoriilor generale legate de 
acest concept. 
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IV.3.  TEORIILE 
GENERALE PRIVIND MOTIVAȚIILE DE A CĂLĂTORI  
 

Studiul motivațiilor care se situează la originea consumului turistic a suscitat numeroase cercetări 
începând cu anii 1970. 
  

IV.3.1 Influența reînnoită a teoriei lui Maslow (1973)  
 

 Așa cum a influențat în general cercetarea asupra motivației consumatorilor, teoria nevoilor 
a lui Maslow (1973) a influențat în mare măsură și teoria motivațiilor de a călători. Astfel, motivațiile 
pentru odihnă, destindere și relaxare, exprimate în mod obișnuit de către cei care merg în vacanță, 
pot fi văzute ca răspunsuri la nevoile fiziologice și de integritate/securitate (Mill și Morrison,1985). 
 Căutarea de legături sociale este legată de cea de-a treia categorie de nevoi, cele de 
apartenență la un grup. Recunoașterea, de către alții, a călătoriilor efectuate ale căror amintiri sunt 
comune, precum și stima de sine pe care un călător o poate reține dintr-o experiență turistică de 
succes, se referă la categoria de nevoi de stimă descrise de Maslow (1973). Pe de altă parte, după 
cum notează și Pearce (1982), în societățile în care dezvoltarea corpului și a minții constituie o 
motivație importantă, se poate mobiliza categoria nevoilor de actualizare de sine (Maslow, 1973). 
 
  

IV.3.2  Influența experienței de călătorie și Scala de Carieră Turistică  a lui  Pearce și 
Catalbiano (1983)  
 

 Pearce și Caltabiano (1983) (figura 20), apoi Pearce și Uk-Il (2005) au elaborat modelul 
Scalei de carieră turistică (TCL). Conform acestui model, experiența de călătorie ar influența 
motivațiile de călătorie ale unui individ. Această abordare a motivațiilor de a călători integrează 
nevoile ierarhice ale lui Maslow după schema cu cinci categorii, precum și conceptul de "carieră 
turistică", ce sugerează că motivațiile de călătorie ale unui individ pot evolua odată cu vârsta sa și 
experiența sa de călătorie. 
 O analiză inițială a patru sute de povestiri de călătorie a reliefat că cei mai experimentați 
călători descriu experiențele lor turistice relevând categorii cu nevoi superioare. Asemănător este și 
cazul femeilor în comparație cu bărbații (Pearce și Caltabiano, 1983). Cel de-al doilea studiu 
îmbunătățește teoria Scalei de Carieră Turistică (TCL) pe plan conceptual, punând în paralel 
modelele de motivație și experiențele de călătorie. Aceasta arată că motivațiile legate de experiența 
unei noi culturi și de contactul strâns cu natura sunt mai puternice printre călătorii experimentați. 
  

Autoactualizare 
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Comportament motivat de dorința călătorului de a se depăși pe sine, de a se simți parte a întregii lumi, de a 

experimenta pacea și armonia interioară, de a-și dezvolta la maxim potențialul 

Stima de sine 

Direcționată către ceilalți 

Comportament influențat de o recompensă externă, 

prestigiul călătoriei. 

Direcționată spre sine 

Comportament influențat de procesele de control intern; 

dezvoltarea competențelor, a interese particulare, a 

competențelor, a expertizei. 

Iubire și apartenență 

Direcționată către ceilalți 

Comportament influențat de dorința de a fi cu ceilalți, de 

a aparține unui grup, de a primi afecțiune și atenția și de 

Direcționată spre sine 

Comportament influențat prin faptul de de a oferi 

dragoste și afecțiune, de a menține și 

de a consolida relațiile sociale. 

 

Securitate și protecție 

Direcționată către ceilalți 

Comportament influențat de preocuparea pentru 

siguranța și bunăstarea socială a celorlalți.  

Direcționată spre sine 

Comportament influențat de preocuparea pentru propria 

siguranță. 

 

Nevoi fiziologice 

Externe 

Comportament motivat de nevoia de stimulare externă: 

noutatea unui cadru, 

activitățile și locurile. 

Interne 

Ceințele de supraviețuire influențate de nevoile interne 

de a mânca, a bea și face să funcționeze organismul. 

Nevoie de odihnă și repaos corporal. 

Figura 20 Scara de carieră turistică (Pearce și Catalbiano, 1983) 
 

Motivațiile de stimulare, dezvoltare personală, securitate relațională, autoactualizare, 
nostalgie, romantism și recunoaștere sunt dominante printre călătorii mai puțin experimentați. Ceea 
ce trebuie menționat este existența unei baze de motivații comune tuturor călătorilor, care include 
dorința de a părăsi mediul obișnuit, de a se relaxa, de a-și îmbunătăți relațiile cu ceilalți și de 
dezvoltare personală (Pearce, 2005). Cu cât călătorul va fi mai experimentat, cu atât mai multe 
motivații vor fi activate prin dorința de a satisface nevoile de ordin superior. În cazul persoanelor în 
vârstă, experiența de călătorie va fi potențial excelentă pentru cei care au început să călătorească 
înainte de pensionare, dar nu în mod sistematic. 
 

IV.3.3 Teoria  push-pull  a  motivațiilor de a călători a lui  Dann  et  Crompton (1977-1981)  
 

 Paradigma dominantă pentru studiul motivațiilor pentru consumul de turism din anii 1970 
este teoria push-pull (Dann, 1977, 1981; Crompton, 1979). 
Pe de o parte, consumatorul este condus (împins) de un 
dezechilibru intern și de necesitatea de a suscita un 
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nivel optim de solicitare optim. De 
cealaltă parte (trage ), el este atras de atributele unei destinații turistice date.  
 Factorii push (de împingere) corespund unei categorii de motivații de natură esențial 
intrinsecă, care apar în timpul activării anumitor nevoi. Aceste nevoi, care se situează la originea 
factorilor push ai motivațiilor de a călători, aparțin diferitelor niveluri de nevoi, așa cum sunt ele 
descrise de către (Maslow, 1973): apartenență, stimă de sine, autoîmplinire și autotranscendență. 
 Factorii de tip pull (trage) corespund motivațiilor care permit explicarea alegerii destinațiilor 
turistice. Potrivit lui Smith (1983), există două categorii principale de factori de atracție: pe de o parte, 
componentele tangibile ale unei destinații (plajă, atracții culturale) și, pe de altă parte, percepția și 
așteptările călătorilor în legătură cu imaginea prezentată și imaginea percepută a destinației în 
cauză. Factorii pull ar susține factorii push (de împingere), în sensul că caracteristicile destinației 
turistice alese ar trebui să răspundă motivațiilor de a călători (McGehee ș,a., 1996). Uysal și Jurowski 
(1993) demonstrează existența unei legături între factorii push și factorii pull: atractivitatea 
componentelor unei destinații date (factori pull), ar depinde de variațiile motivațiilor interne ale 
călătorului (factori push). 
  

IV.3.4 Procesul de evadare-recompensare al lui Mannel și Iso-Ahola (1987-1989)  
 

 Teoria push-pull a motivației turistice este ulterior completată de cercetările lui Mannel și Iso-
Ahola (1987), care accentuează factorii personali și interpersonali. Astfel, potrivit lui Iso-Ahola 
(1989), motivațiile pentru serviciul turistic constituie "un proces de evadare dintr-un mediu personal 
și/sau interpersonal și căutarea de beneficii personale sau interpersonale intrinseci". 
 Comportamentul turistic este apoi un „joc de forțe de evitare a rutinei sau a mediului stresant 
și frecventarea locurilor de agrement pentru obținerea unor recompense psihologice“. Evadarea și 
căutarea de recompense sunt astfel doi determinanți ai motivației de a călători. Recompensele vor 
fi de natură personală (autodeterminare, sentiment de competență, provocare, învățare, explorare și 
relaxare) și/sau interpersonale, derivate din interacțiunile sociale. 
 
 

IV.4 MOTIVAȚIILE DE CĂLĂTORIE PENTRU TURIȘTII ÎN VÂRSTĂ 
 
IV.4.1. Motivațiile și definiția turistului în vârstă 

 
 Numele cel mai frecvent folosit pentru a desemna turistul în vârstă este cel de turist "senior". 
Această denumire are avantajul de a evita utilizarea vocabulelor "în vârstă", care poate avea o 
conotație negativă în culturile încă marcate de cultul tinereții. El este utilizabil în mai multe limbi, 
inclusiv franceza (senior tourist) și limba engleză (senior tourist). Cuvântul senior vine de la latinul 
senex, care înseamnă "persoană în vârstă". Ca rezultat, 
termenul senior, comparativ cu senex, se referă la cei mai în 
vârstă indivizi din societate.  
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 Dar dacă toată lumea este de 
acord că persoana senior este una dintre cele mai în vârstă din societatea sa și că, cel mai adesea, 
seniorul este un individ pensionat, nu există niciun consens asupra definirii sale. Serre (2008), care 
își consacră teza de doctorat studiului comportamentului consumatorului turistic "senior", relevă și el 
această discrepanță. 
 Neconcordanțele se referă la vârsta de intrare în perioada de seniorat și la faptul că seniorul 
este sau nu este în mod necesar un individ pensionat. Definițiile lui Belk, Smith și Moschis (1989) și 
Guiot (2005, 2006), iau în considerare, de asemenea, elemente fiziologice, psihologice și sociale ale 
îmbătânirii,  făcând  astfel seniorii indivizi care au experiența îmbătrânirii pe mai multe planuri. Prin 
urmare, principalele puncte de divergență sunt: 
 • pragul vârstei cronologice de intrare în perioada de seniorat a vieții. Dacă literatura 
gerontologică oferă o definiție destul de stabilă a "persoanei în vârstă", ca fiind pensionară și în 
vârstă de 65 de ani și peste, pragul de vârstă care marchează intrarea în categoria de vârstă se 
situează la 50, 55, 60 sau 65 de ani, în funcție de studii și de piețele de consum în cauză; 
 • statutul de pensionar, adică de încetare a activității profesionale. Întreruperea activității la 
sfârșitul carierei are particularitatea de a se face la vârste diferite, în funcție de țară (Patterson, 2006). 
 Le Serre (2008) propune și ea următoarea definiție a consumatorului senior: „seniorul este o 
persoană care a trecut un prag de vârstă cronologic care marchează începutul expresiilor biologice 
și/sau sociale ale îmbătrânirii. Această expresie a îmbătrânirii determină o schimbare în 
comportamentul de consumal individului pentru un anumit tip de produs. Persoana este apoi 
considerată drept senior  pentru industria de care aparțin produsele vizate”.  
 Autoarea explică faptul că definiția de senior poate varia de la o industrie la alta și că trebuie 
specificat ceea ce ea numește un indicator pentru a defini pragul de la care consumatorul devine 
senior pentru industria în cauză. De exemplu, indicatorul reținut pentru turism va fi atingerea vârstei 
de încetare a activității profesionale, având în vedere influența puternică a disponibilității crescute de 
timp liber, direct asociată cu statutul de pensionar asupra  consumului de turism al individului luat în 
considerare. 
 În cadrul acestui studiu se rețin trei criterii pentru a defini turistul în vârstă vizat: 
 - să fie pensionat; 
 - să aibă 60 de ani sau mai mult; 
 - să fi făcut cel puțin o călătorie în ultimii doi ani.  
 Acest din urmă criteriu are ca obiectiv să asigure faptul că subiecții din acest studiu au o 
experiență suficient de recentă pentru a putea răspunde la întrebări de o manieră precisă. 
 
IV.4.2. Motivațiile de a călători recenzate în literatura de specialitate pentru turiștii seniori 
  
 Motivațiile de a călători ale persoanelor în vârstă se înscriu în cadrul motivațiilor generale de 
a călători. Totuși, se pare că nevoia de autorealizare preia 
inițiativa și că nevoia de socializare este în principal 
orientată spre menținerea legăturilor cu familia și cu 
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prietenii. De altfel, persoanele în 
vârstă ar căuta să-și umple viețile cu experiențe și cu activități noi de descoperire a lumii din jurul lor, 
atâta timp cât sănătatea le permite. În general, ei văd călătoria ca o modalitate de a-și îmbunătăți 
calitatea vieții și de a contribui la crearea unor noi centre de interes (Muller, 1997). Revista literaturii 
din domeniu din 1980 până în prezent a identificat douăsprezece motivații de călătorie ale 
persoanelor în vârstă, care sunt prezentate mai jos. 
 1. A călători atât timp cât permite sănătatea. Persoanele în vârstă sunt conștiente de aspectul 
inevitabil al îmbătrânirii și al provocărilor tot mai mari cu care se confruntă. Călătoriile impun un 
anumit nivel de abilități fizice și intelectuale. Persoana în vârstă a început deja să simtă declinul 
acestor abilități și va dori să călătorească atâta timp cât este încă capabilă din punct de vedere fizic 
și intelectual (Horneman ș.a., 2002). 
 2. A se odihni și a se relaxa. Aceasta este una dintre motivațiile fundamentale de a călători. 
Ea este aplicabilă și persoanelor în vârstă și a fost identificată de către mulți autori (Anderson și 
Langmeyer, 1982; Guinn, 1980; Stone și Nicol, 1999; Ryan și Glendon 1998; Shoemaker, 1989, 
2000; Lieux ș.a., 1994, Backman ș.a., 1999; Sellick, 2004; Pearce 1993; Cleaver ș.a., 1999. 
Determinantul acestei motivații va evolua în funcție de mai multe criterii, cum ar fi vârsta, starea de 
sănătate etc. 
 La cei mai tineri pensionari, ultimii ani ai vieții profesionale pot genera o oboseală 
semnificativă din punct de vedere fizic, intelectual, emoțional și social. În plus, tranziția spre 
pensionare este o tranziție majoră în viață, chiar dacă ea este dorită cu ardoare de către marea 
majoritate, solicitând o adaptare importantă și o modificare a stilului de viață susceptibilă să genereze 
stres. Ca atare, seniorii tineri simt nevoia să se odihnească și să se relaxeze în primii ani de 
pensionare, pentru a recupera oboseala acumulată pe parcursul ultimilor ani de viață activă și în 
timpul tranziției. 
 La turiștii în vârstă, nevoia de a se odihni și de a se relaxa pot proveni din alte surse de stres 
și de oboseală: griji de familie, un timp și o energie uneori semnificative consacrate ajutării 
descendenților și/sau ascendenților, o viață asociativă intensă, probleme de sanatate etc. La călătorii 
mai în vârstă, nevoia de odihnă și de relaxare vor fi resimțite din cauza problemelor personale 
(pierderea unui soț, a oamenilor apropiați, a persoanelor din generație), de sănătate sau de stresul 
creat de singurătate. 
 3. Părăsirea mediului obișnuit. Este vorba de părăsirea atmosferei vieții de zi cu zi și luarea 
unei pauze cu tot ceea ce se asociază acesteia (Krippendorf S. Y, 2002 și Legoherel și Frochot, 
2007). Conform teoriei lui Iso-Ahola (1983), practicarea turismului constituie un mecanism de reglare 
a nivelului de stres individual: reducerea suprasolicitării sau, dimpotrivă,  compensarea subsolicitării. 
Părăsirea mediului de viață obișnuit pentru a călători permite restabilirea unui anumit nivel de stres 
(Kim ș.a., 1996, Stone și Nicol, 1999, Ryan și Glendon 1998, Shoemaker, 2000, You și O.Leary, 
1999).  
 La un pensionar, suprasolicitările legate de 
activitatea profesională, educația copiilor și responsabilitățile 
mediului de viață au trecut. Cu toate acestea, există o serie de 
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dificultăți specifice legate de 
îmbătrânire (boală, solicitare de către copii și ascendenți, activități asociative intense), care, în 
funcție de intensitatea lor, pot constitui tot atât de multe suprasolicitări. De altfel, încetarea activității 
profesionale, absența copiilor adulți din mijlocul familiei, pierderea soțului și o eventuală reducere a 
interacțiunilor sociale, creează tot atât de multe oportunități de subsolicitare. 
 4. Plecarea pentru a se distra. Spre deosebire de părăsire, care este dorința de ruptură cu 
mediul obișnuit, plecarea corespunde dorinței de descoperire a unui mediu nou, a unei culturi noi, 
reprezentând dorința de deschidere către un exterior care animă o parte a turiștilor. Este vorba a 
merge și de a căuta, prin practicarea unor activități recreative, un anumit număr recompense, de 
distracții. Viața la pensie  poate fi mai puțin activă și distractivă decât cea pe care o persoană a 
cunoscut-o în trecut, de unde apare cerința de distracție. De asemenea, este posibil ca actualul 
pensionar să reporteze pentru această vârstă un anumit număr de activități pe care să le realizeze. 
 Oferta turistică, prin diversitatea sa, oferă multiple posibilități de divertisment. În plus, gama 
largă de divertisment disponibilă prin călătorii va oferi pensionarului o alegere foarte larg extinsă și 
mai exotică (echitație cu cămilă, spectacole, seri tematice.), care poate permite reînnoirea în materie 
de distracții ( Kim și colab., 1996; Stone și Nicol, 1999). 

 5. Practicarea de exerciții și de activități fizice. Activitatea fizică sub formă de plimbări 

pietonale, de practicare a unui sport în sate de vacanță sau excursii este, de asemenea, căutată de 
unii vârstnici (Guinn, 1980, Shoemaker, 1989, Places ș.a., 1994). Schimbările de climat, căutate de 
călătorii care trăiesc la latitudini mai puțin favorabile, o pot stimula, permițându-le să practice o 
activitate în aer liber, în condiții mai favorabile. 
 6. Dezvoltarea de abilități și acceptarea de provocări sportive. Pentru cei mai sportivi dintre 

seniori excursia va fi o oportunitate de a se testa fizic și de a face față provocărilor sportive. Această 
motivație, de obicei mai masculină, va ghida turiștii în vârstă spre drumeții montane, alpinism, trasee 
naturale, regate nautice. Călătoria face posibilă încercarea de a-și proba abilitățile sportive, de a se 
testa și astfel de a se măsura și poziționa fizic în raport cu ceilalți, într-un cerc social dat (Ryan și 
Glendon, 1998). 
 7. Păstrarea contactului cu natura. Contactul cu natura poate fi căutat din diferite motive: 
pentru că turistul dorește să o descopere în diversitatea sa (munte, deșert, pădure tropicală), 
deoarece contactul cu natura este pentru el o sursă de bunăstare, sau deoarece îi permite să se 
poziționeze într-un mediu mai larg, care depășește societatea umană. Contactul strâns cu fauna, pe 
care o descoperă în diversitatea sa, este, de asemenea, apreciat de un anumit număr de călători. În 
funcție de locul în care trăiește călătorul pensionat, această apropiere de natură poate fi disponibilă 
doar atunci când se părăsește contextul normal de viață, de exemplu cu ocazia unei călătorii 
(Pearce, 1993). 

 8. Satisfacerea unei nevoi de introspecție și de reminiscență nostalgică. Este vorba de o 

nevoie de explorare și de autoevaluare, posibilă prin călătorie și care "reprezintă o oportunitate de a 
se descoperi pe sine mai mult, de a se întreba și de a redefini 
imaginile despre persoana proprie" (Frochot și Legoherel, 
2007). Această motivație, născută dintr-o nevoie 
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nostalgică, are ca rezultat căutarea 
unui stil de viață trecut și a unei vieți simple, care se delimitează de viața obișnuită.  
 Călătorul senior este o persoană care are o experiență îndelungată de viață. Acest lucru l-a 
ajutat să traverseze diferite epoci pe plan cultural, social și personal. Amintirea și retrăirea 
perioadelor copilăriei, ale tinereții, a primilor ani de căsătorie, a anilor de viață petrecuți într-o altă 
regiune sau într-o altă țară, pot fi tot atât de multe motive pentru o persoană în vârstă să dorească 
să regăsească locuri și/sau atmosfere după care este nostalgic (Pearce, 1993; Cleaver ș.a., 1999). 
 9. Un răspuns la nevoia de socializare. Ieșirea la pensie induce o evoluție semnificativă a 
cercului social, din moment ce acesta va fi „lipsit“ de persoane familiare cu care s-a lucrat. Această 
reducere a cercului social, mai ales dacă activitatea susținută în trecut constituia cadrul unor relații 
de îmbogățire, poate genera o nevoie sporită de socializare. 
 Călătoria oferă oportunitatea de a întâlni oameni noi, cu care se împărtășesc interese 
comune. Aceasta ajută la strângerea legăturilor cu persoane cu care s-a ales să se plece, sau la 
crearea de relații noi cu oameni cu care se va împărtăși un interes comun, asociat destinației turistice 
alese. Sunt create asrfel amintiri comune care vin să mențină și să consolideze potențial conexiunea 
personală inițiată în timpul călătoriei. 
 Pensionarul poate dori, de asemenea, să petreacă timp cu terțe părți alese, cu rude cu care 
va împărți un moment special în timpul călătoriei. Călătoria oferă ocazia de a vizita oameni 
îndepărtați geografic și dorința de a-i revedea poate deveni un obiectiv motivator pentru organizarea 
ei. Se observă că în cazul persoanelor în vârstă, interacțiunile sociale se vor concentra mai ales 
asupra familiei și prietenilor.  
 În cele din urmă, pentru pensionarii singuri și divorțați și cei care și-au pierdut partenerul, 
izolarea poate fi simțită, probabil, mai mult după ieșirea la pensie. Călătoria va oferi ocazia de a 
pleca cu unul sau mai mulți oameni cunoscuți sau, pentru cei mai deschiși, să încerce să descopere 
un nou grup social (Anderson și Langmeyer, 1982; Legoherel și Frochot, 2007; Guinn, 1980; Kim 
ș.a., 1996, 2003; Stone și Nicol, 1999; Ryan și Glendon 1998; Shoemaker, 1989, 2000; Romsa și 
Blenman, 1989; Loieux ș.a., 1994; Backman ș.a., 1999; Cleaver ș.a., 1999, Vincent și De Los 
Santos, 1990; Sellicks, 2004; Pearce, 1993; You și O.Leary, 1999). 
 10. Îmbogățirea intelectuală și acumularea de noi cunoștințe. Îmbogățirea intelectuală și 
acumularea de noi cunoștințe sunt motivații ale persoanelor în vârstă, care participă la mai multe 
universități în timpul lor liber, unde le sunt propuse conferințe pentru a „trezi geniul care este în dvs.“. 
Persoana în vârstă are o experiență de viață care îi permite să țină cont de un spectru mai mult sau 
mai puțin extins al cunoștințelor sale personale, pe care va dori să-l extindă pentru restul vieții. 
Călătoria, care include vizitarea unor locuri istorice, a locurilor de cult, de muzee, descoperirea naturii 
și a noi culturi oferă multe surse de cunoștințe noi. Pe de altă parte, acumularea de cunoștințe prin 
călătorii are o parte mai puțin formală, mai experimentală și mai personală decât o conferință. Astfel, 
într-o perioadă a vieții sale când dispune de timp și are sănătatea care să-i permită să se deplaseze 
din nou, seniorul își va putea satisface setea de cunoștințe 
noi, pornind în descoperirea lumii (Guinn, 1980; Kim ș.a., 1996; 
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Sellick, 2004; Pearce, 1993; You 
și O.Leary, 1999; Cleaver ș.a., 1999). 
 11. Îmbogățire și stimulare spirituală. Descoperirea unei culturi include aproape automat o 
abordare a dimensiunii sale spirituale. Este important de reținut însă că utilizarea termenului de 
spiritualitate prezentă aici reprezintă o acceptare mult mai restânsă a sa. Astfel, aici sunt aproape 
întotdeauna incluse vizitarea locurilor de cult, prezentarea caracteristicilor practicilor spirituale 
contemporane și mai vechi ale culturii vizitate, uneori o participare la ceremonii. Atunci când 
spiritualitatea descoperită este foarte veche (de exemplu, antichitatea egipteană), călătorul se 
poziționează într-o relație cu timpul, care depășește propria viață muritoare și care include ciclul vieții 
și al morții în cultura în cauză. În cele din urmă, experiența practicilor spirituale foarte diferite de ceea 
ce se știe deja (întoarcerea morților în Madagascar; ceremonii de transă extatică în unele țări din 
America de Sud sau incinerarea funerară din India) va da ocazia călătorului să se îndepărteze de 
spiritualitatea proprie și de practicile care o caracterizează.  
 Călătoria poate oferi călătorului ocazia de a-și aprofunda propria sa credință prin vizitarea 
unor locuri de cult de referință pentru propria sa spiritualitate (Biserica San Marco din Veneția sau 
Biserica Sf. Sophia din Istanbul, pentru un creștin). Vizitarea unor orașe de ”răscruce”, ca Ierusalimul, 
permite călătorului să experimenteze diversitatea identităților spirituale care există în lume, deoarece 
o parte a acestei diversități care se materializează una lângă alta sub ochii lui, într-un spațiu în care 
zidul plângerii (iudaismul) este situat la poalele esplanadei care poartă stânca domului (islam) și se 
învecinează cu via dolorosa (creștinism). Acest set de experiențe și descoperiri va permite călătorului 
pensionat să-și stimuleze și să-și îmbogățească propria spiritualitate (Shoemaker, 1989, 2000; 
Pearce, 1993) 
 12. Realizare de sine. În primele perioade ale vieții sale, persoana în vârstă a avut deja 
ocazia de a utiliza propriile competențe în domeniile profesional, familial, asociativ, contribuind la 
realizări diverse în cadrul acestora. La o vârstă când ea este conștientă de propria moarte și de 
reducerea spectrului temporal rămas, va avea dorința să se realizeze mai în profunzime în domeniile 
deja cunoscute sau să utilizeze competențele în domenii noi. 
 Călătoria, prin practicarea de activități intelectuale, sociale și fizice, permite seniorului  să-și 
asume un rol diferit pentru un timp, să exprime alte fațete ale personalității sale și să concretizeze 
potențialul său de autorealizare (Guinn, 1980; Stone și Nicol, 1999). La finalul aceastei prezentări 
ale celor douăsprezece motivații de a călători ale seniorilor,  identificate în literatura de specialitate, 
este propusă o sinteză în tabelul 8. 
 
                 Tabelul 8 
                     Tabel de sinteză al motivațiilor de a călători ale persoanelor în vârstă  

Motivațiile de a călători ale persoanelor în vârstă recenzate în literatura de specialitate  
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• Îmbogățirea intelectuală și dobândirea de noi cunoștințe (Guinn, 1980; Kim ș.a., 1996, Sellick, 2004; 
Pearce, 1993;, Ryan și Glendon, 1998; You și O.Leary, 1999; Cleaver ș.a., 1999; Shoemaker, 1989, 
2000) 
• Realizarea(Guinn 1980; Stone și Nicol, 1999) 
• Îmbogățirea și stimularea spirituală (Shoemaker, 1989, 2000), autotranscendența (Pearce, 1993) 
• Dezvoltarea abilităților sportive și satisfacerea provocărilor sportive (Ryan și Glendon, 1998) 
• Menținerea interacțiunilor sociale (Anderson și Langmeyer, 1982; Guinn, 1980; Kim ș.a., 1996, 2003; 
Stone și Nicol, 1999; Ryan și Glendon,1998; Shoemaker, 1989, 2000; Romsa și Blenman, 1989; Lieux 
ș.a., 1994; Backman ș.a., 1999; Cleaver ș.a., 1999; Vincent și De Los Santos, 
1990; Sellick, 2004; Pearce, 1993; You și O.Leary, 1999) 
• Realizarea de exerciții și activități fiziceă (Guinn 1980; Shoemaker 1989; Places ș.a., 1994) 
• A fi în contact cu natura (Pearce, 1993) 
• Satisfacerea nevoii de reminiscență nostalgică (Pearce 1993; Cleaver ș.a., 1999) 
• Repaos, relaxare (Anderson și Langmeyer, 1982; Guinn 1980; Stone și Nicol 1999; Ryan și Glendon 
1998; Shoemaker 1989, 2000; Lieux ș.a., 1994; Backman ș.a., 1999; Sellick, 2004; Pearce, 1993; Cleaver 
ș.a., 1999) 
• Distracție și plecare dintr-un mediu cotidian  prea mult/puțin stimulator (Kim ș.a, 1996; Stone și Nicol, 
1999; Ryan și Glendon, 1998; Shoemaker, 2000; You și O.Leary, 1999) 
• Călătorii atât timp cât le permite sănătatea (Horneman ș.a., 2002) 

 

 Lecturarea acestui tabel ridică o serie de comentarii, cele mai importante fiind următoarele: 
 - în primul rând, este important să se menționeze densitatea mare a motivațiilor de a călători 
identificate în literatura de specialitate; 
 - există, de asemenea, suprapuneri (redundanțe) între anumite motivații, care pun problema 
pertinenței acestei densități; 
 - în sfârșit, aceste motivații au fost identificate, în esență, în contextul studiilor privind 
populațiile anglo-saxone. Ele nu pot fi neapărat transpuse în situația specifică a altei populații, cum 
ar aceea care face obiectul prezentului studiu.  
 De exemplu, un studiu calitativ pe un eșantion de călători francezi pensionari a scos în 
evidență o altă clasificare și o altă ordine a acestor motivații. 
 

IV. 4.3. O nouă clasificare a motivațiilor de a călători a persoanelor în vârstă, o abordare 
calitativă în Franța 

  
 Realizarea unui studiu calitativ în rândul francezilor în vârstă a părut indispensabilă, 
deoarece în această țară nu fusese încă realizat un studiu specific pentru validarea scalei lui Ryan 
și Glendon (1998), iar populația are o vârstă care acoperă o amplitudine mai mare decât studiiile 
anterioare (Le Serre, 2010). La sfinalul acestui demers s-au identificat motivațiile de a călători pentru 
persoanele în vârstă din Franța, care se pot compara cu 
rezultatele recenziei literaturii de specialitate pentru celelalte 
țări.  
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 În acest fel s-a putut dispune, 
de asemenea, de elementele necesare pentru dezvoltarea de instrumente de măsurare care au lipsit 
conceptelor mobilizate în studiu, în special o scală a motivațiilor de a călători a francezilor în vârstă. 
În cadrul anchetei, Le Serre a urmărit recomandările lui Miles și Huberman (2003) și Paillé și 
Mucchielli (2010) privind colectarea și analiza datelor calitative.  
 Un alt obiectiv al studiului a fost elaborarea unui ghid de întreținere, plecând de la recenzia 
literaturii. Acest ghid a fost structurat în jurul a cinci părți principale: parcursul de viață al 
interlocutorului, percepția despre îmbătrânirea sa, în sensul vieții și spiritualității sale, a motivațiilor 
sale de a călători, a caracteristicilor călătoriilor sale din trecut și a caracteristicilor călătoriei sale de 
vis. Dincolo de motivațiile de a călători, ghidul s-a concentrat și pe alte dimensiuni, care nu au fost 
abordate în această etapă a dezvoltărilor subiectului.  
 De o manieră generală, dacă ordinea temelor abordate a fost în concordanță cu ghidul de 
întreținere, acesta a putut varia punctual, conform răspunsurilor persoanelor intervievate, pentru a 
nu deranja derularea interviului și spontaneitatea răspunsurilor. Repondenții au fost recrutați prin 
efectul bulgăre de zăpadă, în departamentul Finistère, iar o întreținere a avut loc și la Paris. 
 Eșantionul utilizat ea fost alcătuit din 10 femei și 7 bărbați cărora le plac călătoriile, pensionari 
în vârstă de 61 până la 84 de ani (în medie, 71 de ani). Eterogenitatea eșantionului a fost asigurată 
de o diversitate de sexe, de vârste, de categorii socioprofesionale și de experiențe de călătorie. 
Interviurile, care au durat în medie o oră și patruzeci și cinci de minute, au fost realizate față în față 
și înregistrate sau filmate în conformitate cu autorizarea respondentului. La fiecare interviu s-a 
realizat o transcriere atentă a textului și s-a continuat apoi cu o analiză a conținutului tematic. 
 Stenogramele au fost codificate în "teme", indicând conținutul discursului și apoi, în 
conformitate cu o logică ascendentă, temele au fost regrupate în "categorii", atunci când au prezentat 
noțiuni comune. De la cel de-al 16-lea interviu nu au mai apărut teme noi, ceea ce a sugerat că s-a 
atins pragul de saturație. 
 Rezultatele interviurilor referitoare la aceste aspecte sunt prezentate în următoarele 
paragrafe. Repondenții la sondaj au avut o caracteristică comună, respectiv sunt iubitori de  călătorii. 
Prin urmare, analiza conținutului răspunsurilor acestora are ca obiectiv o mai bună înțelegere a 
practiciilor în domeniul turismului, în special a celor care îi motivează.  
 Analiza a dezvăluit 17 teme legate de motivația de a călători (tabelul 9). Aceste teme au fost 
analizate și apoi regrupate, în conformitate cu o logică ascendentă, în 7 categorii de motivații care 
sunt descrise mai jos. Comparația dintre propria codificare și cea efectuată în paralel de către cel 
de-al doilea cercetător a indicat o proporție de acord de 85% înainte de discuție și de 100% după 
aceasta, diferența discutată având în principal în vedere formularea categoriilor. Categoriile 
prezentate mai jos răspund criteriilor de validitate reținute (Grawitz, 2001), adică ele sunt obiective 
(clare și permițând o codificare dublă identică), exclusive (stenogramele nu aparțin doar unei singure 
categorii) și relevante (în raport cu obiectivele studiului). 
 

        

   Tabelul 9 
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Teme și categorii de 
motivații identificate 

Nr.crt. Temele legate de motivația de a călători Categoria de motivații 

1. Călătoriți cât se poate face acest lucru  A profita de viață 

2. Profitați de viață 

3. Să faceți proiecte A se relaxa 

4. Părăsiți/ tăiați  

5. Relaxați-vă 

6. Regăsiți atmosfere. Încercați nostalgii A încerca nostalgii 

7. Pleacare din zona de reședință A fi stimulat 

8. Îndreptare spre aventură. A fi stimulat 

9. Faceți exerciții 

10. Faceți întâlniri A satisface o nevoie de sociabilitate 

11. A se regăsi. Satisfacerea unei nevoi de sociabilitate 

12. Partajați momente privilegiate 

13. Introspecție A se îmbogăți pe plan personal 

14. Descoperiri.  Îmbogățire la nivel personal 

15. Îmbogățire intelectuală 

16. Confruntarea realității A crea amintiri plăcute 

17. Mărturisiri 

 
 1. A profita de viață. Repondenții s-au referit la trecerea timpului, fiind conștienți de 
îmbătrânirea lor, de declinul abilităților lor fizice și intelectuale și de propria lor mortalitate. Ei vor să 
se bucure la maximum de viață. Călătoria necesită un anumit nivel de aptitudini fizice, în special 
pentru deplasările îndepărtate. Cei sub 75 de ani se tem să că n-o să se poată bucura de ea de 
foarte mult timp.  Prin urmare, ei vor să călătorească atâta timp cât pot.  
 Cei șaptezeci de ani par să reprezinte pentru seniori un moment psihologic. După această 
vârstă, pensionarii vor lua în considerare călătoriile, dar nu vor merge mai departe de Europa, în 
Franța sau în Marea Britanie. În plus, mai multe persoane intervievate și-au exprimat lipsa de idei cu 
privire la un proiect pe măsură ce îmbătrânesc.  Ori programarea unei călătorii depinde de existența 
un proiect care se articulează în trei faze, identificabile în mod clar în răspunsurile repondenților: 
pregătire, călătorie propriu-zisă și reculul pentru următoarea. 
 2. A se relaxa. Călătoria permite realizarea unei rupturi cu viața cotidiană și îndepărtarea 
temporară de griji. Pentru alții, călătoria are chiar și virtuți terapeutice. Această ruptură poate fi, de 
asemenea, legată de un mediu de viață normal, dar ale cărui caracteristici îi afectează. Astfel, cei 
care locuiesc într-o regiune mai puțin însorită, unde se poate suferi de o vreme adesea gri și 
ploioasă, resimt nevoia de a "schimba aerul" și de a merge la soare. 

Călătoria promovează astfel relaxarea, permițând călătorului să își reducă temporar grijile și 
să se transpună într-un context mai favorabil în plan climatic și 
psihologic. Atunci când călătorește, seniorul 
apreciază, de asemenea, că este un subiect al atenției 
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profesioniștilor din domeniul 
turismului, care contribuie la crearea unui mediu favorabil relaxării și plăcerii. Croaziera este o 
formulă care pare deosebit de apreciată în acest sens.   
 3. Încercarea nostalgiei. Călătoria este o oportunitate pentru călătorul în vârstă de a găsi 
locuri, atmosfere și senzații după care este nostalgic. Aceste regăsiri sunt adesea surse de emoții 
pozitive, uneori intense, iar o călătorie oferă ocazia reproducerii lor. Într-un alt sens,  călătoria evocă 
nostalgia pentru unitatea familiei și evoluția naturală  a vieții a evoluat în mod natural, fiecare copil 
are propria casă și devine mai puțin disponibil. Astăzi seniorul alege să plece în vacanță cu nepoții 
săi, pentru a regăsi acea senzație de familie nucleu.  
 4. A fi stimulat.  Mai mulți respondenți au descris interesul lor pentru o schimbare de peisaj 
prin intermediul pe care le efectuează. Pentru schimbarea peisajului, trebuie să existe o schimbare 
percepută în raport cu mediul obișnuit de trai. Poate fi o schimbare a climatului, a geografiei, a limbii, 
a modului de a se îmbrăca, a mâncării etc. Schimbarea peisajelor se va resimți, într-adevăr, de la 
un anumit grad de schimbare percepută, care va varia de la un călător la altul.  
 Dacă schimbarea țării este de obicei suficientă pentru a crea această schimbare a peisajului, 
pentru unii călători foarte experimentați și mai aventurieri, ar putea fi necesar un contrast cultural și 
mai puternic. Căutarea de aventură și de senzații motivează mulți dintre repondenți. Nivelul de 
stimulare provocat provocat de o aventură variază de la un respondent la altul, iar senzațiile pot, de 
asemenea, să rezulte din imaginarul călătorilor. Sursa de adrenalină poate fi complet diferită, în 
funcție de repondenți, cum ar fi senzațiile obținute prin joc la cazino, stimularea oferită de exercițiile 
fizice în timpul călătoriei, cel mai adesea în contact cu natura, drumețiile în munți etc.  
 5. Satisfacerea nevoii de sociabilitate. Călătoria este o experiență care permite crearea de 
legături între călători, cu ghidul care îi însoțește și cu populațiile vizitate. Unii dintre respondenți au 
evidențiat motivația lor de a face parte dintr-un grup de oameni cu care se vor întâlni și face prieteni. 
Legătura poate fi creată și cu ghidul, care este o persoană importantă în călătorii organizate, fiind 
alături pentru o perioadă lungă de timp și facilitând accesul la cultura vizitată. În final, legăturile de  
prietenie pot fi create și în afara grupului de călătorie, cu oamenii întâlniți. 
Călătoria, atunci când este împărtășită cu persoane cunoscute, oferă posibilitatea de a restabili sau 
de a consolida legăturile. Astfel, o călătorie comună poate fi o oportunitate de întâlnire pentru 
persoanele care nu se văd foarte des, indiferent de motiv. Pe de altă parte, timpul călătoriei apropie 
călătorii, oferindu-le perioade prelungite de interacțiune.  
 Perioadele petrecută împreună oferă posibilitatea de a împărtăși momente privilegiate, care 
vor crea amintiri comune și vor fi o sursă de complicitate. Când călătoresc, oamenii sunt în general 
mai relaxați, mai disponibili, ceea ce este, de asemenea, bun pentru realizarea de relații.  
 6. A se îmbogăți în plan personal. Curiozitatea este o motivație care a revenit constant la cei 
intervievați, indiferent de vârsta și de profilul lor de călător. Ea se aseamănă puțin cu o dorință de a 
căuta într-o parte și în cealaltă, cu o explorare a lumii din jur,  pe care aceștia vor să o înțeleagă mai 
bine. 
 Din descoperirea lumii din jur va rezulta o îmbogățire 
personală, care va deveni o categorie de motivații în sine. 
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Această îmbogățire este 
rezultatul unei mai bune înțelegeri a dimensiunii umane (descoperirea celuilalt) și a mediului 
(descoperirea altora). Noțiunea de ”altul” ia forma locuitorului contemporan al țărilor vizitate, a culturii 
sale, a modului său de viață. Capacitatea de a comunica cu locuitorii țărilor vizitate este, așadar, de 
mare importanță.  
 Este interesant să se înțeleagă că această curiozitate pentru diferențele umane depășește 
timpul contemporan al călătoriei, deoarece ea se poate referi și la "întâlnirea" cu personaje istorice 
(Gandhi, Aristotel, Alexandru Macedon, Napoleon etc.). Respondenții sunt, de asemenea, interesați 
de istoria țării pe care o vizitează, inclusiv de descoperirea și de aprofundarea care le permite să se 
întoarcă în timp pentru a descoperi caracterele istorice care l-au punctat. Curiozitatea este, de 
asemenea, relativă față de ceilalți. Descoperirea naturii este o parte importantă a călătoriei pentru 
mulți respondenți.  
 Îmbogățirea intelectuală este unul dintre principalele beneficii ale acestei descoperiri. 
Aceasta are ca rezultat aprofundarea cunoștințelor existente și dobândirea de noi cunoștințe. 
Descoperirea provocată de călătorie este, de asemenea, una despre propria persoană .Această 
triplă aprofundare a diversității umane, de mediu și personale produce o îmbogățire personală care 
este dorită de călătorul în vârstă. 
 7. Crearea unor amintiri de neuitat. Crearea unor amintiri de neuitat înseamnă transformarea 
experienței călătoriei într-un capital concret, pe care călătorul va putea să-l rețină și să-l 
împărtășească. Astfel, călătoria este motivată de crearea și îmbogățirea amintirilor proprii. Este 
vorba, printre altele să se confrunte cu realitatea, să vadă el îsuși locuri și popoare descoperite 
anterior prin lecturi sau documentare. Experiența acestei alte realități creează un imens capital de 
amintiri, le dă o experiență pe care doresc să o împărtășească, să le transmită altora, despre care 
pot depune mărturie. 
 Cele șapte categorii de motivații de călătorie pot fi  comparate cu cele identificate prin analiza 
literaturii de specialitate, alăturându-se acestora (tabelul 10) și ajutând la o mai bună înțelegere a 
originii acestor motivații. Pornind de la această grupă de motivații vor fi identificate și specificitățile 
care se manifestă în rândul seniorilor din județul Dolj și se poate emite o părere și despre cele 
specifice publicului în vârstă din România. 
 
                  Tabelul 10 

Comparativ între motivele de călătorie ale persoanelor în vârstă identificate în literatura de 
specialitate și cele identificate prin studiul calitativ 

Nr.crt. Categoriile de 
motivații identificate 
în literatură 
 

Categorii de motivații 
identificate prin studiul 
calitativ 
 

Compararea și analiza diferențelor 
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1. A călători atât cât 
sănătatea le permite  
 

A profita de viață  
 

Categoria din studiu este mult mai completă decât cea 
precedentă, pentru că, dacă ea include faptul de a fi 
preocupat de declinul sănătății proprii și de dorința de 
a călători atât timp că este încă fizic posibil, ea adaugă 
conștiința unei perspective limitată și a propriei 
mortalități. La aceasta se adaugă o dimensiune nouă, 
care este cea a călătoriei ca proiect. Aceasta 
corespunde satisfacerii necesității de a avea un proiect 
în față,  pentru a profita de timpul următorși a-i da un 
sens. Călătoria este un proiect care se artculează în trei 
faze identificate clar care sunt: pregătirea călătoriei, 
realizarea ei și relansarea. Întoarcerea din călătorie 
este un pas important,  pentru că îndepărtarea de 
locurile de viațăobișnuite, dă un sens acestuia și 
călătorii spun că sunt fericiți să se întoarcă acasă. 

2. Repaus, relaxare, 
sănătate, bunăstare 

A se relaxa Categoria nouă este destul de similară cu cea 
existentă. Cu toate acestea, ea arată, de asemenea, 
dorința unui anumit număr de repondenți de a fi obiect 
al atenției în timpul călătoriei. În plus, motivația de ”a se 
odihni" este nu reiese clar din interviuri. Repondenții au 
spus în schimb că au avut o călătorie obositoare fizic, 
cu excepția formulelor de tip hotel-club sau croazieră, 
care sunt mai puțin exigente. Este deci mai bibe să se 
denumească această categorie "A se relaxa" în sens 
larg, adăugând un element referitor lamotivația de 
odihnă. 

3. Realizarea de sine, 
îmbogățire personală, 
autotranscendență   
 

A se îmbogăți în plan 
personal 

Categoria nouă este mai completă și permite o mai 
bună înțelegere a naturii curiozității care animă 
persoanele în vârstă și care determină setea lor de 
autorealizare și de îmbogățire pe diferite planuri. Astfel, 
este vorba de a explora obiectele spiritualității sale: 
este vorba de a merge spre descoperirea de sine, a 
celuilalt (diversitatea în sensul de comunitate) și din altă 
parte (diversitatea  în sensul ecologic). Acest lucru are 
ca rezultat a îmbogățirea personală și intelectuală și 
dezvoltarea spirituală. Studiile preexistente se referă la 
nevoile de ordin superior prezentate de Maslow și alți 
autori. Pearce (1993, 2005) prin lucrarea sa Travel 
Career Ladder, sugerează că turiștii mai în vârstă și cu 
experiență vor fi mai motivați de către satisfacerea 
nevoilor de realizare și de autotranscendență. 

4. A face exerciții, 
activități fizice, 
abilități și provocări 
sportive 

A fi stimulat Categoria nouă este mai largă și mai completă, 
deoarece nu se limitează la stimularea fizică. De fapt, 
motivația de a practica o activitate sportivă sau a 
răaspunde unei provocări sportive a apărut doar 
marginal în noul studiul și a fost asociat cu alte motivații 
pentru stimulare în cadrul categoriei "A fi stimulat". 
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5. Interacțiuni sociale, în 
principal axate pe 
apropiați și pe familie 

Satisfacerea unei nevoi 
de sociabilitate 

Existența unei categorii de socializare confirmă 
importanța legăturii pentru persoanele în vârstă. Studiul 
calitativ a făcut posibilă specificarea naturii 
interacțiunile sociale căutate și beneficiile așteptate ale 
acestor interacțiuni. Este preferabil să se găsească 
intimitate și să se trăiască un moment privilegiat cu 
colegul de călătorie, pentru a-și aprofunda cunoașterea 
celuilalt și, uneori, întâlniri cu noi oameni cu care să se 
împărtășească o serie de gusturi comune pe parcursul 
călătoriei. 

6. Reminiscență 
nostalgică 

Experimentarea 
nostalgiei 
 

Dacă motivația nostalgiei pare destul de discretă la 
respondenți, aceasta este implicită în legătura care 
este observabilă între perioade în care spun că au 
nostalgie și căutarea atmosferei care este  mai aproape 
de descrierea pe care o fac pentru  perioadele în cauză. 
Pare important să se includă în scala de motivație 
turistică în dezvoltare din două motive. În primul rând, 
revista literaturii a permis identificarea reevaluarea 
vieții ca o dimensiune importantă a spiritualității 
seniorilor. Vizitarea locurile din viața anterioară și 
revenirea la atmosferele după care sunt nostalgici ar 
stimula în mod evident reluarea acestui lucru. Apoi, 
majoritatea respondenților pleacă pentru moment în 
vacanțe în străinătate atâta timp cât sănătatea lor le 
permite și rezervă călătoriile în țară pentru mai târziu. 
Această motivație este deci latentă și va deveni 
importantă în câțiva ani,  când  aceiași oameni vor 
călători în țară așa cum anticipează că vor face. 

7.  A crea amintiri reale Această categorie este nouă. Respondenții au spus că 
motivația lor față de călătoria este întărită de dorința de 
a verifica ei înșiși și de a face din experiența o realitate  
din  ceea ce văd la televiziune și/sau în cărți. 
Ei vor să tracă de la imaginar la realitate. Această 
experiență îi dotează cu o trăire pe care o împărtășesc 
cu bucurie și o transmite formal (mărturii și prezentări 
în cluburile de agrement) sau informal (schimburi de 
fotografii, sfaturi și experiență pentru persoanele 
interesate de destinația pe care au experimentat-o 
deja). 

 
   

IV.5. VARIABILE CARE INFLUENȚEAZĂ COMPORTAMENTUL TURISTIC ȘI 
MOTIVAȚIILE DE A CĂLĂTORI ALE PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ 
  
 

Variabilele care influențează  

comportamentul de consum turistic și motivațiile de 
călătorie ale persoanelor în vârstă se împart în două 
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categorii: variabilele 
sociodemografice și variabilele psihografice. În acest studiu sunt prezentate rezultatele înregistrate 
în literatura de specialitate, precum și cele obținute prin studiul calitativ. 
 
IV.5.1. Variabile sociodemografice 
 
O analiză a literaturii de specialitate evidențiază vârsta biologică, sexul, nivelul educațional, nivelul 
veniturilor și cultura ca variabile sociodemografice care influențează comportamentul turistic în 
general. 
 1. Vârsta biologică. Vârsta biologică a fost studiată, în principal, sub forma unor studii 
comparative ale comportamentului turistic al grupurilor de vârstă înaintată, comparativ cu călătorii 
mai tineri. Aceste studii arată că vârsta biologică influențează: 

- motivațiile de a călători: călătorii mai în vârstă sunt mai motivați de vizitarea celor apropiați 
și de descoperirea unor lucruri noi, față de intensitatea sportivă sau de divertismentul specifice celor 
mai tineri (Anderson și Langmeyer, 1982); 

- destinația și durata călătoriei: în medie, călătorii mai în vârstă merg mai departe și pentru 
mai mult timp decât mai tineri (Reece, 2004). Repondenții din ancheta calitativă evocă o vârstă 
„psihologică“ de 70 pentru călătoriile foarte lungi (Asia, America de Sud) și spun că rezervă călătoriile 
din Europa și din Franța, pentru anii următori. 

- modul de transport utilizat: turiștii mai în vârstă par să preferă autobuzul sau avionul (Javalgi 
ș.a.,1992); 

- modul de cazare ales: persoanele în vârstă preferă hotelul sau pensiunea, dar un număr 
tot mai mare de turiști în vârstă achiziționează un autoturim cu rulotă, ceea ce face ca zona de 
camping, utilizată mai ales de tineri, să devină un un mod mai popular de cazare pentru vârstnici 
(Patterson, 2006); 

- pachetul de călătorie ales: turisti mai în vârstă tind să prefere excursiile organizate și 
formule „la cheie“ și constituie o parte majoritară a clienților operatorilor de turism (Javalgi et al, 
1992). Cu toate acestea, acest lucru va varia în funcție de personalitatea lor, iar unii,obișnuiți să 
călătorească singuri sau în cupluri, vor găsi că este dificil să-și schimbe obiceiurile chiar dacă 
âmbătrânesc și mai mult. Patterson (2006) a subliniat aspectul multidimensional al variabilei vârstă 
și necesitatea de a lua în considerare, în special, vârsta subiectivă. 
 2. Sexul. Sexul călătorului influențează comportamentul de consum turistic așa cum 
influează comportamentul său în alte circumstanțe ale vieții. Evoluția demografică a populației și 
îmbătrânirea acesteia oferă o importanță mai mare influenței acestei variabile. Într-adevăr, femeile 
cu o speranță de viață mai mare decât bărbații, vor fi majoritare într-o populație de 80 de ani și peste. 
Acestea vor avea mult mai probabil o experiență a văduviei, context dureros în care călătoria poate 
ajute la recâștigarea gustului pentru viață sau, dimpotrivă, ar putea încetini motivația lor generală de 
a călători, în cazul în care și-au pierdut partenerul lor de 
călătorie obișnuit.  În general, studiile 
arată că sexul influențează: 
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 - alegerea conținutului 
călătoriei: femeile tind să prefere călătoriile cu conținut cultural și să fie mai receptive decât bărbații 
la oferte de călătorii de aventură și la un conținut intens de activități sportive sau în aer liber. Unii 
bărbați intervievați au explicat că organizează cu alți bărbați călătorii mai sportive odată pe an, fără 
soțiile lor, pentru că ele nu doresc să participe; 
 - natura călătoriei: femeile au o dorință mai mare de socializare și de securitate. În 
consecință, acestea preferă grupul, care le îndeplinește ambele așteptări (Lehto et al, 2001). Teama 
de a se îmbolnăvi, ei înșiși sau compania lor de călătorie, și de a fi lipsit de ajutor medical într-o 
călătorie a fost menționat de mai multe ori în timpul studiului calitativ; 
 - durata și frecvența călătoriilor: în rândul femeilor în vârstă, există o preferință pentru călătorii 
mai scurte din motive, în special, economice. Dat fiind că aceste femei au adesea mijloace financiare 
reduse când sunt singure, văduve sau divorțate, ele vor călători mai rar (Smith și Jenner, 1997). 
 3. Situația familială. Absența perechii este descrisă în literatura de specialitate (Patterson, 
2006), de către repondenții la studiul calitativ, ca un obstacol major în calea călătoriei. Persoanele 
în vârstă călătoresc cel mai adesea cu partenerii lor de viață, iar situația familială a acestora este, 
prin urmare, un factor de influență. Dacă cuplurile simt această influență atunci când soțul lor nu 
este motivat să călătorească, persoanele divorțate, singure sau văduve sunt cele mai afectate de 
acest factor. Ele descriu dorința lor de a călători, dar și dificultatea de a găsi o persoană cu care să 
se deplaseze. Acest efect este accentuat și de politica de prețuri a profesioniștilor din domeniul 
turismului, care penalizează foarte mult pe cei care călătoresc singuri. 
 4. Nivelul de instruire. Nivelul de educație influențează comportamentul consumului turistic 
în mai multe moduri. Studiile arată că un nivel mai ridicat al educației are impact la: 
 - alegerea destinației: turiștii mai educați au tendința de a pleca mai ușor în străinătate și de 
a călători mai departe; 
 - alegerea sursei de informare și a canalul de distribuție: persoanele mai instruite tind să 
favorizeze contactul cu o agenție de turism (Zimmer ș.a., 2005). S-a constatat și în interviurile față 
în față că mulți oameni folosesc internetul, cel puțin pentru a afla despre ofertele de călătorie și 
pentru a-și planifica călătoria odată ce decizia a fost luată. 
 5. Nivelul veniturilor. Nivelul venitului este un factor care va influența decizia de călătorie, 
frecvența și tipul acesteia: astfel, pensionarii nu au doar timp, ci și un venit disponibil suficient de 
confortabil, în medie, pentru a cheltui pe plecări, care au prioritate la această vârstă a vieții (McGuire 
ș.a., 1986). Astfel, aceștia constituie clientela majoritară a operatorilor de turism, ca și cea a 
turismului de lux. Cu toate acestea, situația de mai sus nu ar trebui generalizată, și mulți oameni au 
considerat că lipsa de resurse financiare este o frână la dorința lor de a călători. Acest lucru este și 
mai adevărat pentru femeile care trăiesc singure, ale căror venituri sunt, în general, reduse. 
 
IV.5.2. Variabilele psihografice 
 
 O revistă a literaturii de specialitate arată că, în afară 
de motivațiile de a călători care au fost prezentate mai sus, vârsta 
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subiectivă, vârsta ideală, vârsta 
divergenței, starea sănătății autoevaluate și reticențele de a călători sunt factori care influențează 
comportamentul consumului turistic al persoanelor în vârstă, precum și motivația lor de a călători.  
 1. Vârsta cognitivă, vârsta ideală și vârsta de discrepanță. Studiul Le Serre (2010) din cadrul 
unui eșantion de pensionari francezi pensionari și nepensionari arată că diferitele variabile asociate 
vârstei, care sunt vârsta subiectivă, vârsta ideală și vârsta de divergență influențează 
comportamentul de călătorie al persoanelor în vârstă. 
 Această influență se manifestă după cum urmează: 
 - vârsta cognitivă corespunde vârstei pe care o persoana în vârstă consideră că o are în ceea 
ce privește sentimentele, starea fizică, activitățile și interesele sale (Barak și Schifmann, 1981). 
Acesta influențează riscul psihologic (posibilitatea ca excursia aleasă să nu reflecte personalitatea 
călătorului) și social (posibilitatea ca excursia selectată  să afecteze opinia altora în privința 
călătorului) de a pleca în călătorie. Cu cât vârsta cognitivă a respondentului este mai mică, cu atât 
această influență este mai mare. De altfel, vârsta cognitivă influențează modul de rezervare a 
călătoriilor (o utilizare mai mare a internetului), dar nu și caracteristicile călătoriei avute în vedere; 
 - vârsta ideală este vârsta pe care persoana în vârstă ar dori să o aibă (Sirgy, 1982). Ea 
influențează de o manieră semnificativă motivația de a merge pe o călătorie pentru a relaxare în 
sensul în care cu cât vârsta ideală este mai mică, cu atât această motivație este mai puternică. De 
altfel,  cu cât vârsta ideală a persoanei în vârstă este mai mare, cu atât percepția sa asupra riscului 
social și psihologic este mai slab. De asemenea, cu cât este mai mică vârsta ideală, cu atât este mai 
probabil ca turistul în vârstă să caute informații pe internet; 
 - vârsta de divergență corespunde diferenței dintre vârsta cognitivă și vârsta ideală (Barak și 
Gould, 1985). Cu cât vârsta divergenței este mai mare, cu atât este mai mare motivația de a merge 
într-o călătorie pentru relaxare și cu atât mai mică este motivația de a merge într-o călătorie pentru 
îmbogățire intelectuală. În același mod, cu cât este mai mare vârsta divergenței, cu atât va fi mai 
mare și percepția asupra riscurilor de echipament (probleme mecanice și logistice în timpul 
călătoriei), psihologice și sociale. În cele din urmă, cu cât este mai ridicată vârsta de divergență, cu 
atât mai puțin probabil este faptul ca turistul mai în vârstă să căute informații înainte de a călători. 
Vârsta subiectivă, care corespunde vârstei pe care o persoană senior are sentimentul de a o avea 
(Tuckman și Lorge, 1954; Blau, 1956), tendința de întinerire comparativ cu ce a de îmbătrânire, care 
reflectă ecartul dintre vâsrta biologică și cea cognitivă (Barak și Gould, 1995), nu au  influență asupra 
comportamentului de călătorie și motivațiilor persoanelor în vârstă după studiul realizat de Le Serre 
(2010). 
 2. Autoevaluarea stării de sănătate. Starea de sănătate autoevaluată de turistul în vârstă 
este un factor determinant pentru: 
 - decizia de a pleca sau de a nu pleca în călătorie: cu cât persoana în vârstă evaluează 
starea sa de sănătate ca fiind rea, cu atât va fi mai puțin motivată să plece (Zimmer ș.a., 1995, 
Shoemaker, 2000). În cadrul studiului calitativ s-a discutat 
acest lucru cu repondenții, care au confirmat, pentru cei care 
se simt cel mai mult în condiții de sănătate precară, 
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probabilitatea redusă de a călători 
din nou, indiferent de dorința lor. Este interesant de observat că pentru unii oameni a căror sănătate 
morală este mai puțin bună, medicul sau rudele l-ar putea sfătui să călătorească pentru a-și schimba 
ideile. Unul dintre respondenți a menționat chiar și natura "terapeutică" a călătoriei din acest punct 
de vedere; 
 - destinația și durata călătoriei: cu cât persoana mai în vârstă simte că starea sănătății este 
rea, cu atât mai mult vor avea tendința de a face călătorii scute și mai în apropiere (Zimmer ș.a., 
1995). 
 La acest tur de orizont al variabilelor de influență este necesar să se adauge o serie de factori 
specifici, care împiedică consumul turistic al persoanelor în vârstă. În acest sens, McGuire (1984) și 
Blazey (1986) identifică lipsa de bani, lipsa disponibilității, riscul ca o călătorie să fie prost percepută 
de anturaj, lipsa motivației soțului, sănătatea. Shoemaker (2000) adaugă, printre altele, considerațiile 
dietetice, teama de a fi dezamăgit și îngrijorările asociate călătoriilor. 
 Analiza aprofundată a variabilelor de influență identificate deja de studiile anterioare arată că 
variabilele legate de experiența îmbătrânirii sunt aproape absente din cerectările asupra 
comportamentui turistic și al motivațiilor de călătorie ale persoanelor în vârstă. Singura cercetare 
majoră care a fost realizată a fost cea a lui Le Serre (2010), care demonsrează o influență a vârstei 
cognitive și a vârstei de divergență.  
 Motivațiile de a călători ale persoanelor în vârstă care au fost identificate prin studiul calitativ 
au evidențiat o căutare a sensului și o legătură cu dimensiunile spiritualității. Acest lucru determină 
punerea întrebării cu privire la posibila influență a spiritualității asupra comportamentului de 
consumul turistic și a motivațiilor de a călători ale persoanelor în vârstă. 
 Pieper (1948), filozof catolic, prezintă petrecerea timpului liber ca bază a oricărei culturi și 
sugerează în mod clar o legătură între turism și spiritualitate, asociind turismul cu căutarea 
existențială a sensului unei societății industrializate. Astfel, în societățile moderne occidentale, 
preocupate în primul rând de bunăstarea materială, recreerea și turismul ar constitui o modalitate 
esențială de a recâștiga sensul moral și spiritual al vieții. 
 În ceea ce-l privește pe Cohen (1979), care consideră prea largă viziunea lui MacCannell 
(1976), după care fiecare turist este un pelerin al timpurilor moderne, el prezintă această căutare a 
sensului ca un element important de luat în considerare în studiul comportamentului turistic. Dacă 
se sugerează legătura dintre spiritualitate și turism, ea nu a fost niciodată explorată, cu excepția unui 
studiu al comportamentului turistic al tinerilor pelerini (Li ș.a., 2006) și cu identificarea unei valori 
spirituale în turismul de natură, în rândul călătorilor extrem de sensibili la ecologie (Winter, 2007).  
 Luarea în considerare a rolului important, pe care spiritualitatea și unele dintre dimensiunile 
sale le-ar putea juca în explicarea motivațiilor de a călători, ar justifica o lucrare asupra influenței 
sale legate de experiența îmbătrânirii asupra motivațiilor de a călători ale turiștilor mai în vârstă. 
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V. CERERE ȘI OFERTĂ PENTRU TURIȘTII SENIORI DIN JUDEȚUL DOLJ 

V.1. PREALABILE ALE CERCETĂRII 

http://www.interregrobg.eu/


 

 
       

www.interregrobg.eu  
Continutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene 

 

 Așa cum a indicat și proiectul 
"Destinații Prietenoase pentru Seniori + 55", cod ROBG-436, dezvoltarea unei analize pentru 
evaluarea cerințelor și a preferințelor turistice ale persoanelor  în vârstă din județul Dolj a implicat un 
ansamblu necesar de acțiuni pregătitoare, ansamblu capabil să asigure preluarea și prelucrarea unor 
date pertinente, specifice acestui public. Ca metodă de lucru a fost indicată folosirea sondajului 
statistic, iar chestionarul a fost ales ca instrument principal de culegere a datelor. 
 Alegerea acestui segment al consumatorilor de turism nu a ridicat probleme deosebite în 
ceea ce privește accesul, cu toate că, în general, publicul românesc nu are o cultură a necesității 
participării la studii de marketig sau de management și nu tratează cu atenția cuvenită astfel de 
demersuri care, de cele mai multe ori, ar trebui să-l intereseze. O astfel de poziție îngreunează 
simțitor culegerea de date prin prelungirea timpului necesar identificării de noi repondenți, dar și 
calitatea acestor date. Subiectivismul sau ușurința cu care sunt tratate unele probleme incluse în 
instrumentele de culegere a datelor sunt elemente care pot influența negativ validitatea unui studiu, 
cu atât mai mult cu cât îndepărtarea consecințelor lor în faza de prelucrare și în cea de analiză este 
foarte dificilă, dacă nu imposibilă. 
 Un alt aspect care interesează atât specialiștii, cât și practicienii din turism, privește conceptul 
de turist senior, mai precis pragul de vârstă de la care se consideră că o persoană aparține sau nu 
aparține unui astfel de segment de consumatori. Deși poate părea un aspect mai puțin interesant, 
un exemplu poate fi edificator în acest sens. Vârsta de ieșire din activitate este în Uniunea 
Europeană, la bărbați, cu puține excepții, în jurul a 65 de ani. Acest eveniment este însoțit de apariția 
unui timp liber suplimentar, care nu mai îngrădește perioada și durata plecării în călătorii. Prin 
urmare, o persoană de peste 65 de ani va avea un comportament turistic total diferit de o persoană 
cu o vârstă cuprinsă între 55 și 65 de ani și care este activă în câmpul muncii. 
 Conceperea chestionarului pentru culegerea datelor presupune, pe de o parte, o cunoaștere  
în detaliu a problematicii care se studiază, pentru a insera în conținutul acestuia cele mai adevcate 
întrebări și a obține datele și informațiile suficiente necesare studierii fenomenului, dar și a teoriei și 
practicii specifice instrumentului ca atare, pe de altă parte. Dimensiunea chestionarului (numărul de 
întrebări) depinde de amploarea subiectului discutat și de complexitatea analizei, însă nu trebuie 
neglijat nici factorul timp și nici reacția repondenților la solicitarea cercetătorului de a-l completa. 
 Pornind de la aceste condiții s-a realizat instrumentul intitulat ”Chestionar pentru identificarea 
cerințelor, aspirațiilor și constrângerilor care afectează alegerile turistice ale persoanelor în vârstă 
de peste 55 de ani” (Chcs 2), care a stat la baza culegerii și completării bazei de date necesare 
dezvoltării studiului 
 Un alt aspect important pentru derularea sondajului se referă la modul de administrare a 
chestionarului. Din rațiuni legate de modalitățile de informare agreate de persoanele în vârstă, 
respectiv de eterogenitatea mijloacelor și a instrumentelor utilizate de seniori, chestionarul a fost 
transmis electronic, la un link rezervat, electronic, în formate pdf. și word, dar și în formă fizică. 
Grupurile organizate de pensionari din Craiova, 
Băilești și Calafat au fost solicitate și au răspuns la majoritatea 
chestionarelor  primite.  
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 Deși chestionarul 
conceput pentru acest studiu nu a fost unul dificil, iar dimensiunile sale au fost acceptabile pentru 
majoritatea repondenților, înmânarea sa către reprezentanții grupurilor de pensionari a avut loc după 
prezentarea unor scurte instrucțiuni privind modul de completare, pentru a preveni apariția unor erori 
sistematice care pot să afecteze rezultatele finale. În același scop, formularele word și pdf. au inclus, 
la multe dintre întrebările chestionarului, elemente orientative privind numărul posibil de variante 
care pot fi alese. 
 Pentru prelucrarea datelor a fost utilizat programul Google..., iar graficele de reprezentare 
au fost alese în funcție de compatibilitatea lor cu seriile statistice formate și de potențialul lor sugestiv. 

 

V.2. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR 

 Problemele administrării unui chestionar nu se încheie odată cu stabilirea modalităților sale 
de analiză, de completare de către repondenți și de înapoiere a sa, deoarece în lipsa unui control 
direct de către cercetător pot să apară probleme de reprezentativitate a eșantionului ales. În condițiile 
în care nu este vorba de un sondaj statistic care să respecte toate rigorile științifice, care înseamnă, 
între altele, alegerea tipului de sonaj, stabilirea pe criterii matematice a dimensiunii eșantionului, 
alegerea aleatorie a tuturor unităților de sondaj, este evident faptul că pot să apară derapaje nedorite. 
Alegerea repondenților prin intermediul unor organizații ale acestora nu poate impune cu strictețe 
unele criterii de vârstă, de gen, de mediu de proveninență, de stare civilă etc. Dar fără păstrarea unui 
echilibru al eșantionului apar probleme legate de reprezentativitatea și acuratețea rezultatelor 
studiului. 

V.2.1.Variabilele calitative individuale  

            Pentru așa zisele ”variabile de stare”, prezentate și receptate prin primele cinci întrebări ale 
chestionarului, rezultatele  obținute în urma prelucrării datelor culese confirmă faptul că structura 
eșantionului ales este una echilibrată. Astfel, din totalul de X repondenți, 48,5% sunt femei, iar 51,5% 
sunt bărbați (figura 21), iar din punctul de vedere al vârstei, distribuția lor este una logică, dacă avem 
în vedere evoluția firească a stării de sănătate și ponderea actuală a grupelor în populația totală a 
României (figura 22).  Cea mai mare parte a eșantionului ales se regăsește în grupa de vârstă de la 
55 la 65 de ani (48,5%), iar în ordine se situează grupa de la 65 la 70 de ani (30,3%), grupa de la 70 
la 75 de ani (12,1%)  și grupa celor de peste 75 de ani, cu 9,1%. 
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Figura nr 21. Sexul respondenților 

 

Figura nr.22. Intervalele de vârstă ale respondenților 

 

 Constatarea că grupul persoanelor în vârstă este unul eterogen nu mai reprezintă o noutate 
pentru lumea cercetătorilor și a furnizorilor din turism. Segmentul general, inițial, a făcut loc unor 
segmente noi, cu motivații și comportamente specifice și care fac obiectul unor demersuri de 
marketing la fel de speciale pentru atragerea lor. Așa cum s-a amintit anterior (capitolul XXX), 
conceptul se senior este asociat îndeosebi cu vârsta de ieșire la pensie, respectiv cu împlinirea  a 
65 de ani, pornind de la argumentul că structura bugetului de timp individual se modifică substanțial, 
favorizând plecările  mai dese în vacanță. Din aceste considerente, eșantionul de mai sus este unul 
cu o eterogenitate și mai accentuată, din moment ce 48,5% dintre unitățile sale se regăsesc în tranșa 
de vârstă de la 55 la 65 de ani. Fiind încă activi, aceștia sunt dependenți de programul de muncă și 
au un comportament turistic asemănător acestora, caracterizat, între altele, de plecări preponderente  
în sezoanele de vârf și de sărbători legale și religioase, de vacanțe mai scurte etc. 
 În ceea ce privește nivelul de educație, se poate spune 
că acesta este destul de ridicat, întrucât 84,4% din totalul 
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repondenților are studii 
superioare, iar restul de 15,2%  se regăsesc în grupa celor cu studii medii (figura 23).  

 

 

 

Fig.23. Nivelul de educație al respondenților 

 

 O astfel de situație este explicabilă, în primul rând, prin faptul că accesul la turiștii seniori s-
a realizat prin intermediul organizațiilor de pensionari și în totalitate în mediul urban. Aceste 
organizații s-au constituit cu scopul de a activiza și a sprijini persoanele în vârstă în eforturile de 
acomodare cu noua lor poziție socială, și de a le susține drepturile într-o societate în schimbare din 
punct de vedere demografic, economic și social și care nu acceptă de la sine multe schimbări 
devenite deja istorie în țările europene dezvoltate. 
 Revenind la aspectele legate mediul de proveniență al repondenților, datele prelucrate arată 
că aceștia provin în proporție de 54,5% din orașe mari (Craiova), iar diferența de 45,5% locuiesc în 
orașe mai mai mici din județul Dolj. Situația este explicabilă prin același argument al organizării 
pensionarilor, acțiune care le permite să fie mai bine reprezentați, mai bine ascultați și mai căutați. 
Existența organizațiilor de pensionari este și un argument al dezvoltării inițiativelor de turism pentru 
seniori. (fig.24) 
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Fig. 24 Mediul de proveniență al repondenților 

 Situația familială a reprezentat, de asemenea, un criteriu important în caracterizarea 
eșantionului, respectiv a colectivității turistice a persoanelor în vârstă din județul Dolj. Structura este 
alcătuită, în majoritatea ei (figura 25), din persoane căsătorite (72,7%), după care urmează, în ordine, 
persoanele văduve (12,1%), persoanele divorțate (9,1%) și cele necăsătorite (6,1%). Același criteriu 
determină, în bună parte, motivațiile alegerilor turistice  și influențează comportamentul de consum 
al seniorilor, reprezentând un element important în demersul de segmentare și în conceperea 
produselor de către furnizorii de turism. 

 

Figura 25 Starea civilă a respondenților 

Pentru a testa experiența și cunoștințele turistice de bază ale populației în vârstă din cadrul 
eșantionului ales, în chestionar au fost incluse întrebările 6 și 7. Aproape în totalitatea lor unitățile 
eșantionului au declarat că au avut o experiență turistică în ultimii cinci ani (93,9%), față de 6,1%, 
care au declarat contrariul (figura 26). Se observă, deci, că acest eșantion este echilibrat și din 
punctul de vedere al tangenței sale cu activitatea turistică, ceea ce oferă și o garanție necesară  în 
ceea ce privește veridicitatea și valabilitatea rezultatelor 
sondajului și a analizei întreprinse.  
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Figura 26 Experiența turistică  a repondenților în ultimii cinci ani 

 

Situația se schimbă destul de mult atunci când repondenții sunt rugați să se exprime cu privite la 
nivelul lor de cunoaștere a potențialului turistic al județului Dolj (figura 27). În majoritatea lor, membri 
eșantionului recunosc că nu cunosc prea multe despre infrastructura și oferta turistică a județului lor 
(51,5%), o parte importantă declară că aceste lucruri le sunt familiare (36,4%), în timp ce destul de 
puțini consideră le cunosc foarte bine (6,1%) sau deloc (6,1%).  

 

Figura 27 Cunoașterea potențialul turistic al județului Dolj 

 
 Explicațiile unor astfel de cifre sunt multiple. Una dintre cele mai plauzibile se regăsește, fără 
îndoială, chiar în definiția conceptului de turist, așa cum este ea lansată de Organizația Mondială  
Turismului care, făcând apel la noțiunea de mediu obișnuit al vizitatorului, introduce automat noi 
criterii de delimitare, cum ar fi durata deplasării, distanța 
dintre domiciliu și destinație și frecvența călătoriilor. Din 
rațiuni practice, sistemul de observare statistic al turismului 
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din Franța, de exemplu, reține 
drept criteriu și distanța de la care călătorul este considerat turist, care trebuie să depășească 100 
de kilometri de la domiciliul acestuia. Pornind de la o astfel de cifră, este puțin probabil ca un călător 
din județul Dolj să poată fi considerat turist în propria sa zonă turistică.  
 Un al doilea motiv ar fi acela că potențialii turiști ai județului Dolj nu se gândesc câtuși de 
puțin să petreacă o vacanță în localități apropiate și cunoscute din propria zonă geografică, ci în 
stațiuni și zone de agrement din țară sau din străinătate.  Cum eventuale stațiuni de tip 
balneoclimateric,care ar putea constitui o atracție pentru turiștii seniori din propriul județ, nu se 
regăsesc în județul Dolj, cade și o astfel de posibilă oportunitate. 
 În același sens se manifestă și potențialul și activitatea turistică a județului Dolj, care nu sunt 
recunoscute ca fiind de nivel înalt pe piața turistică din România. Astfel, potențialul natural existent 
în județ nu se situează la nivelul unor zone turistice cunoscute ale României, iar potențialele cultural, 
istoric și religios, care sunt interesante, nu sunt suficient de susținute din punctul de vedere al 
infrastructurii și al comunicării de marketing. Cu acest din urmă aspect se atinge un alt argument al 
lipsei de cunoaștere de către public a obiectivelor și a ofertei turistice a județului Dolj, respectiv lipsa 
unei comunicări eficace, în cadrul unei strategii de dezvoltare compatibile și susținute. 
 După analiza datelor ce prezintă ”variabilele de stare” și contactul cu activitatea turistică  a 
membrilor eșantionului ales, se poate trage o primă concluzie cu privire la reprezentativitatea și 
relevanța acestuia pentru publicul din județul Dolj și pentru studiul nostru: atât conținutul, cât și 
structura sa corespund obiectivelor realizării analizei de identificare și evaluare a cerințelor și 
aspirațiilor persoanelor în vârstă din această zonă. 

 

 
V.2.2  Preferințe, motivații, obstacole, probleme, concordanțe cerințe- așteptări la turiștii 
adulți +55 

 

 Cea de-a doua parte a chestionarului, și cea mai importantă, este rezervată întrebărilor prin 
care se dorește identificarea unui profil al turistului senior din județul Dolj, cu cerințele, motivațiile și 
aspirațiile sale, elemente care determină, în mare parte, și comportamentul său de consumator 
turistic. 
 Consumatorii de turism seniori din această zonă (figura 28)  preferă să plece în vacanță 
îndeosebi cu familia (51,5%), după care, la o distanță apreciabilă (18,2%) acceptă să facă parte 
dintr-un grup de cunoscuți sau să se bazeze pe un partener de excursie sau de sejur (15,2%). 
Urmează, în ordine, deplasarea cu un grup necunoscut (6,1%), apoi cu un grup nou, cu nepoții sau 
în ”alte formule”, fiecare cu câte 3,0%. 
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Figura 28 Compania turiștilor în vacanță 

 La întrebarea ”Ce fel de turism preferați ?”, s-a oferit posibilitatea  repondenților să alegă mai 
multe variante de răspuns, iar din aceste considerente suma procentelor care rezultă din figura 29 
depășește 100 de procente. Cel mai preferat tip de turism este cel cultural-istoric, ales de 63,6% 
dintre membrii eșantionului, urmat de cel de sănătate, cu 45,5% și de evenimente (30,3%). Turismul 
religios este amintit de 18,2% dintre repondenți, cel gastronomic de 6,1%, iar la rubrica ”alte tipuri” 
se înregistrează un nivel interesant, de 12,1%. O scurtă analiză a răspunsurilor care au fost solicitate 
cu titlu de exemplu la această din urmă rubrică relevă faptul că seniorii doljeni sunt interesați și de 
turismul montan, unde preferă plimbările pe diverse trasee și itinerarii turistice, dar și turismul de 
destindere și de relaxare. 

 

Figura 29Turismul preferat în vacanță 
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 Condițiile restrictive de 
plecare în străinătate, introduse de către regimul comunist din România, au determinat, după 
căderea acestuia, o schimbare logică de comportament al turistului român, care a privilegiat plecarea 
în vacanță în țări străine recunoscute pentru oferta lor naturală, cultural-istorică și economică. Aceste 
tendințe se mai manifestă și astăzi (figura 30), din moment ce o bună parte a celor chestionați declară 
că merg în vacanță cu precădere în străinătate (42,4%), iar 6,1%  dintre aceștia în propriul județ. 
Trebuie remarcat și faptul că o mare parte dintre seniorii doljeni care au răspuns la acest chestionar 
, de fapt cea mai mare parte a lor (51,5%), consideră că locurile cele mai bune pentru petrecerea 
vacanței se regăsesc în România și acționează conform acestei convingeri. 

 

Figura 30 Destinația călătoriilor 

 Transportul preferat de către turiștii în vârstă (figura 31) este de departe cel organizat 
(72,7%), urmat la distanță de cel cu autoturismele proprii (24,2%) și de cel public (3,1%). La categoria 
de transport organizat sunt incluse majoritatea mijloacelor utilizate pentru a ajunge la o destinație 
turistică, respectiv avionul, autocarul, trenul și navele maritime și fluviale. Nivelul relativ redus al 
transportului cu mijloace proprii se explică prin fenomenul vârstă, care își pune amprenta asura 
calităților de conducător auto și asupra curajului de a pleca la un drum lung, dar și prin procentul 
ridicat de plecări în străinătate, pentru care ofertele sunt foarte tentante. 
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Figura 31 Transportul preferat de către turiștii în vârstă 

 La alegerea unei destinații, consumatorii turistici folosesc mai multe criterii, care au un rol 
important în acest proces. Întrebarea cu numărul 12 este cea care oferă mai multe variante de 
răspuns și posibilitatea de alegere multiplă la această temă, ceea ce explică faptul că suma 
procentelor nu mai este 100. În cazul turiștilor seniori doljeni, cele mai utilizate criterii de departajare 
a destinațiilor sunt, în ordine (figura 32), patrimoniile cultural-istoric și natural, fiecare cu 51,5%, 
urmate de infrastructură, cazare și servicii primite (48,5%), ospitalitate și servicii culinare (36,4%), 
varietatea evenimentelor organizate (24,2%), iar lista se încheie cu poziția ”altele”, care 
contabilizează 6,1% dintre preferințe. 

 

Figura 32 Criterii decisive în alegerea unei destinații 

 

 Pentru a detalia și mai mult criteriile care determină 
alegerea unei destinații, întrebarea 13, de asemenea 
cu alegere multiplă, inventariază principalii factori componenți ai 
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acestora și oferă și mai multe 
informații necesare pregătirii ofertei turistice de către furnizori de servicii pentru seniori (figura 33).  
 Prețurile accesibile pentru serviciile oferite/primite reprezintă factorul care a fost nominalizat 
de cele mai multe ori de către repondenți (60,6%), urmat relativ îndeaproape de accesul facil la 
obiectivele turistice (51,5%), apoi de calitatea facilităților și a serviciilor (48,5%). Alți factori importanți 
în cadrul procesului decizional sunt calitatea cazării (39,4%), curățenia (36,4%), calitatea serviciilor 
oferite de ghid (24,2%) și libertatea oferită de programul și orele de excursie organizate șa destinație 
(15,2%). O importanță relativă secundară au factori precum gastronomia și posibilitatea realizării de 
activități fizice ușoare (fiecare cu 9,1%), posibilitatea de a efectua schoping și alte elemente 
nenomonalizate (fiecare cu câte 6,1%). 

 

Figura 33 Factori determinanți în alegerea destinației 

 Pentru a verifica intensitatea cu care criteriile și factorii de mai sus influențează alegerile 
seniorilor doljeni în ceea ce privește destinațiile lor turistice, întrebarea cu numărul 14 introduce o 
scală de notare ordinală, care propune acordarea unor note de la 1 la 5. Scorurile medii obținute au 
fost următoarele (tabelul 11): 

Tabelul 11 

Scoruri medii 

Nr.crt. Element evaluat Scor obținut 

1. Bucătăria locală 3,55 

2.  Natura (patrimoniul natural) 4,55 

3.  Locurile de cazare (calitate) 4,27 
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4.  Curățenia 4,70 

5. Transportul local (existență, calitate) 3,39 

6. Accesul facil la locație 3,97 

7. Îngrijirea sănătății/servicii medicale 4,33 

8. Politețea personalului 4,58 

9. Informații turistice disponibile 4,30 

10. Servicii de telecomunicații, internet 4,09 

11. Prețurile practicate 4,45 

11. Altele  2,52 

 

 După cum se observă din coloana de scoruri, curățenia locurilor de cazare și a destinațiilor, 
în general (4,70), se situează pe primul loc între factorii care au o pondere importantă în luarea 
deciziilor de a alege sau a nu alege o anumită locație. Urmează, cu calificative care se situează, de 
asemenea, între ”important” și ”foarte important”, elemente precum politețea personalului (4,58), 
patrimoniul natural (4,55), prețurile practicate (4,45),  existența serviciilor medicale  (4,33), 
disponibilitatea informațiilor turistice (4,30), calitatea locurilor de cazare (4,27) și existența serviciilor 
de telecomunicații/internet (4,09). Cu un scor foarte aproape de calificativul ”important” se regăsește 
și accesul facil la locație (3,97), chiar bucătăria locală (3,55), după care scorurile încep să scadă 
către poziția de indiferență (la transportul local-3,39) sau puțin important.  
 Răspunsurile oferite de repondenți la o întrebare care are, între altele, și rolul de a verifica 
valabilitatea a ceea ce s-a afirmat la întrebările 12 și 13, vin să confirme menținerea poziției acestora 
și veridicitatea a ceea ce ei au afirmat anterior. 
 Un rol asemănător cu întrebarea 14 are și următoarea întrebare (15), care se referă la 
problemele cu care se confruntă turiștii în procesul de decizie privind alegerea unei destinații (tabelul 
12). Scorurile înregistrate susțin și accentuează importanța criteriilor și a factorilor care trebuie să se 
afle în permanență în atenția furnizorilor de servicii turistice pentru seniorii doljeni, care trebuie să-și 
îmbunătățească oferta dacă doresc să-i atragă și să-și dezvolte afacerile. 

Tabelul 12 

Probleme cu care se confruntă turiștii în procesul de decizie privind alegerea unei destinații 

Nr.crt. Problemele care apar la alegerea unei destinații Scor 
obținut 

1. Bariere socio-culturale 3,33 

2.  Lipsa informației 4,12 

3.  Lipsa transportului 3,42 
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4.  Organizarea necorespunzătoare 4,03 

5. Starea de sănătate 4,61 

6. Lipsa unei oferte atractive și profesionale 4,06 

7. Lipsa accesibilității 4,03 

8. Posibilitatea accesului pentru persoane cu probleme 
de mobilitate 

3,06 

9. Lipsa informațiilor care ajută la manipularea obiectelor 3,42 

10. Altele  2,45 

 

 Problemele cu care se confruntă  seniorii doljeni atunci când hotărăsc alegerea unei destinații 
de vacanță în detrimentul alteia sunt prezentate destul de sugestiv în tabelul de mai sus. Starea de 
sănătate este un factor cheie atât în decizia de a pleca în vacanță, cât și în alegerea unei destinații, 
înregistrând un scor (4,61) care tinde spre limita ”foarte important”. Trecute de limita ”important” se 
regăsesc și problemele legate de lipsa informației (4,12), de lipsa unei oferte atractive și profesionale 
(4,06), de accesibilitatea locației și de sesizarea unor deficiențe organizatorice (ambele cu un scor 
de 4,03). 
 În ceea ce privește sursele de informații utilizate la alegerea și planificarea călătoriei și faptul 
că persoanele în vârstă folosesc, de regulă, mai multe astfel de surse, întrebarea este una cu alegeri 
multiple. Apelul la organizațiile de pensionari explică, în mare parte , alegerile făcute ( figura 34). 
Astfel, recomandările din partea prietenilor contează destul de mult în planificarea unei călătorii 
(66,7%),  ca și informațiile primite din partea agențiilor de turism și a unor centre de informare 
(51,5%). Scoruri relativ importante au obținut și ale surse de informații, respectiv ghidurile și broșurile 
(27,3%) și anunțurile din mass-media (24,2%). Un scor mai mic a înregistrat poziția ”altele”, la care 
membrii eșantionului au menționat separat internetul (18,2%). 

 

Figura 34 Sursele de informare utilizate  în planificarea 
călătoriei 
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 Deși în țările occidentale 
seniorii sunt prezentați ca persoane cu mult timp liber și cu bani, aceste caracteristici nu sunt la fel 
de valabile în România. Factorul preț are un rol important în deciziile lor de a călători. În figura 35 se 
observă că, pentru repondenți, la plecarea într-o vacanță prețul contează mult (66,7%), puțin pentru 
30,3% dintre aceștia, pentru ca doar 3% să declare că acest factor nu contează în alegerile lor. 

 

Figura 35 Influența prețului în alegerea unei destinații 

 Bugetul utilizat în călătorii este un alt element care oferă informații despre așa-zisa 
”disponibilitate” la cheltuieli a seniorilor (figura 36). Cele mai multe persoane (30,3%)  au un buget 
zilnic de până la 200 de lei, urmați de grupul celor care nu cheltuiesc mai mult de 100 de lei/zi 
(27,3%). Între 200 și 400 de lei cheltuiesc zilnic 24,2% dintre repondenți, iar 18,2% dintre aceștia 
cheltuiesc peste 500 de lei în fiecare zi. După cum se observă, peste 57,6% dintre seniori cheltuie 
sume zilnice relativ modeste, care nu depășesc 200 de lei. 

 

Figura 36 Cheltuieli zilnice în călătorii 

 Așa cum rezultă din răspunsurile oferite la întrebarea cu numărul 19, distribuția acestui buget 
pe categori de cheltuieli este și ea interesantă (figura 37). Și la 
această întrebare a fost aleasă varianta cu răspunsuri 
multiple. Cea mai mare parte a cheltuielilor este înregistrată în 
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legătură cu vizitarea 
obiectivelor turistice (54,5%), având în vedere că la această rubrică sunt incluse și excursiile 
organizate la principalul loc destinație. O pondere destul de mare, care oferă informații și despre 
nivelul relativ scăzut al bugetului total disponibil, înregistrează și cheltuielile de cazare (51,5%). 
Aproximativ un sfert din sumele disponibile sunt cheltuite cu masa (24,2%), după care urmează cele 
rezervate relaxării și divertismentului (18,2%) și evenimentelor culturale (6,1%). La rubrica ”altele”, 
la care se înregistrează un procent de  9,1%, se pot regăsi și micile cumpărături pentru acasă. 

 

Figura 37 Distribuția bugetului cheltuielilor 

 

Ca tip de locație de cazare, seniorii doljeni preferă hotelurile și pensiunile (figura 38). 
Hotelurile se situează pe primul loc în topul preferințelor (54,5%),urmate la mică distanță de 
pensiuni,care înregistrează o pondere de 45,5%.   
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Figura 38 Tipul de cazare preferat 

 Cât privește durata medie a călătoriei/sejurului (figura 39), apare o tendință ușoară de 
creștere a duratei acestuia, ceea ce adeverește un comportament de consum clasic, specific 
persoanelor mai în vârstă. Astfel, sejururile de până la 7 zile sunt agreate de 48,5% dintre repondenți, 
urmate de cele de peste 7 zile, cu 24,2% dintre răspunsuri. După cum se observă, 72,7% dintre 
seniorii doljeni aleg sejururi lungi, comparativ cu doar 15,2% care nu depășesc 3 zile, sau 12,1%, 
care își planifică o durată de maximum 5 zile. 

 

Figura 39 Durata medie a călătoriei/sejurului 

 

 O altă caracteristică a turismului de seniori, recunoscută de majoritatea cercetătorilor și a 
practicienilor din această industrie, este aceea că acesta asigură o mai bună acoperire a capacităților 
de cazare și a activităților la final de sezon sau în extrasezon. 
Întrebarea 22 este cea care a urmărit dacă această 
caracteristică se verifică (figura 40).  
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 Deși marea majoritate a 
repondenților susțin că vara este anotimpul lor preferat de plecare în vacanță (63,6%), este de 
remarcat faptul că primăvara (15,2%) și toamna (21,2%) reprezintă perioade destul de ocupate din 
acest punct de vedere, având în vedere că ambele însumează 36,4% din totalul plecărilor în vacanță 
ale seniorilor. Dacă se are în vedere faptul că multe din plecări au loc la începutul și la sfârșitul verii, 
pentru a a evita aglomerația și prețurile din vârful de sezon, rezultă că rolul seniorilor de atenuator 
al sezonalității în turism este unul care se verifică. 

 

Figura 40 Anotimpul preferat pentru călătorii 

 

Organizarea călătoriei/sejurului de către persoanele în vârstă din județul Dolj reprezintă 
conținutul unei alte întrebări a chestionarului . Cea mai mare parte a repondenților (figura 41) se 
ocupă numai de rezervarea călătoriei și a cazării (63,6%), în timp ce varianta ”all inclusiv” este 
agreată de 27,3%  dintre aceștia. Diferența de 9,1% utilizează alte formule, acceptând fie formule cu 
mic dejun, cu demipensiune etc. 

 

Figura 41 Organizarea călătoriei/sejurului de către 

persoanele în vârstă din județul Dolj 
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Referitor la produsele turistice 
preferate de către seniorii din eșantion (întrebarea 24), atracția pentru unele sau altele nu este 
decisivă (figura 42). Tipul specific de turism (de sănătate, cultural-istoric, religios, de evenimente 
etc.) este acceptat de 45,5% dintre membrii eșantionului, în timp ce 30,3 % preferă formule mixte. O 
pondere relativ importantă a acestora (24,2%) susțin că decid alegerea unui produs turistic sau a 
altuia în funcție de starea lor de sănătate. 

 

Figura 42 Produsul turistic preferat 

 

 Zona aflată între limitele administrative ale județului Dolj nu este recunoscută în țara nostră 
ca o destinație turistică foarte cunoscută și nici rezultatele obținute în acest domeniu nu o recomandă 
în acest sens. Cu toate acestea, poziția ei geografică și potențialul său natural și cultural-istoric pot 
să susțină în condiții foarte bun o strategie de dezvoltare turistică pe termen lung. De aceea, 
întrebarea 25, care folosește o scală de notare ordinală oferă și informații despre modul în care 
seniorii doljeni receptează bogăția potențialului propriei lor zone (tabelul 13).  
 Limitele între care se situează caracterizările elementelor care determină potențialul turistic 
al județului se situează în totalitate între calificativele ”nici sărac, nici bogat” și ”bogat”. Către limita 
superioară  a acestui interval, deci spre ”bogat”, sunt cotate partea de restaurație și cea a reperelor 
istorice existente (3,73), păstrarea tradițiilor (3,64), serviciile oferite (3,58), dar și patrimoniul natural 
și organizarea de evenimente diverse (3,55).  

Tabelul 13  

Receptarea bogăției potențialului propriei zone 
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Nr.crt. Componente ale potențialului turistic Scor 
obținut 

1. Accesibilitate la transport 3,45 

2.  Costuri ale sejurului 3,24 

3.  Alimente și cazare 3,73 

4.  Servicii oferite 3,58 

5. Repere naturale 3,55 

6. Repere istorice 3,73 

7. Evenimente culturale, sportive, istorice 3,55 

8. Păstrarea tradițiilor 3,64 

 

 Accesibilitatea la transport și costurile sejurului sunt componente la care scorurile înregistrate 
se situează la limita de jos a intervalului discutat mai sus, ceea ce înseamnă că ele nu reprezintă 
atuuri ale potențialului turistic al județului.  
 Pentru identificarea motivelor care se situează la baza deciziei de nu pleca în vacanță, altfel 
spus a problemelor care o determină, întrebarea 26 oferă un evantai destul de larg de soluții 
acceptabile (figura 43). Cele mai inocate motive sunt cele de ordin financiar (33,3%), după care 
urmează lipsa unor pachete de turism interesante (30,3%), problemele de sănătate (24,2%) sau 
lipsa unei companii (15,2%). La poziția ”altele” nivelul ridicat (33,3%) are ca principală susținere lipsa 
timpului liber și apariția unor evenimente familiale care nu suferă amânare. 

 

Figura 43 Motivele pentru care nu se călătorește în vacanță 

 Motivațiile alegerii unei destinații de către seniori sunt analizate prin intermediul întrebării 27, 
care oferă posibilitatea unei alegeri multiple (figura 44). Cea mai invocată poziție este cea de testare 
a unei noi destinații (42,2%), urmată de libertatea 
programului de vizitare a obiectivelor turistice (36,4%), 
bucuria de liniște și pace (36,4%) și de posibilitatea de a petrece 
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timpul liber împreună cu familia 
(30,3%).  De o evaluare pozitivă se bucură și posibilitatea de a socializa (18,2%). Altele ? 6,1% ce? 

 

Figura 44 Motivele alegerii destinației 

 La testarea aștepărilor seniorilor cu privire la calitatea serviciilor oferite de sectorul turistic 
din județul Dolj (figura 45) răspunsurile sunt, cu o largă majoritate, pozitive (75,8%). Cum o parte 
destul de importantă a membrilor eșantionului nu au agreat prima variantă de răspuns, motivele 
invocate au fost destul de diverse, dar ele pot fi grupate pe  următoarele teme: 
 a) lipsa unei infrastructuri de caliate, care vizează atât drumurile, cât și locațiile de cazare și 
spațiile de parcare aferente; 
 b) lipsa unor comunicări și informări turistice atractive legate atât de furnizorii de cazare și 
de masă, cât mai ales de obiectivele naturale, culturale, istorice, de agrement etc.;  
 c) tarife relativ mari pentru serviciile de cazare și masă; 
 d) lipsa unei ospitalități adevărate, care să formeze o bună impresie și care să susțină 
revenirea turiștilor în această zonă turistică; 
 e) interes scăzut al furnizorilor de turism în dezvoltarea zonei, oferta limitată și relativ 
scumpă, care trebuie îmbogățită în conformitate în funcție de cerințele actuale ale turiștilor; 
 f) lipsa unui personal calificat, de calitate, care să ofere promptitudine în servicii și să atragă 
clientela turistică în zonă. 
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Figura  45 Aștepările seniorilor cu privire la calitatea serviciilor oferite de sectorul turistic din județul 

Dolj 

 Pentru a completa și a verifica răspunsurile de la întrebarea precedentă (28), în chestionar 
a fost solicitată și părerea repondenților referitoare la principalele lor așteptări, atunci când vizitează 
o destinație turistică oarecare. La fel de divers comunicate, aceste dorințe vizează, de fapt, după 
analizarea lor, următoarele capitole de interes pentru furnizorii de turism: 

a) Informațional: prezentare mai bună a locurilor vechi și noi, a obiectivelor turistice cu istoria 
și legendele lor cele mai sugestive și atractive, cu alegerea celor mai bune instrumente de promovare 
(ghid scris, hărți clasice, broșuri, GPS, centre de informare, etc. 

b) Servicii mai bune: ospitalitatea gazdelor, programe de vizită și de excursii flexibile, cazare 
decentă,curățenie, confort, tratament civilizat și respect din partea gazdelor, masă mai variată și mai 
bună, toate la un preț acceptabil; 

c) Motivații: lucruri noi de aflat, descoperirea de noi obiective turistice, istoria, cultura și 
frumusețea zonei, satisfacerea unor curiozități umane, bucuria de a vedea și de a revedea noi 
destinații, liniștea și atracția locurilor de vizitat, petrecea de momente plăcute etc; 

d) Infrastructura: drumuri corespunzătoare până la destinație, drumuri bune la destinație, 
semnalizare locații obiective turistice, folosirea de imagini și pictograme sugestive pentru 
identificarea zonelor de interes turistic etc.  
 

V.3. PROBLEMELE DE BAZĂ ȘI CONSTRÂNGERILE ÎNTÂMPINATE DE PERSOANELE 
ÎN VÂRSTĂ + 55 ÎN TIMPUL CĂLĂTORIILOR 
 

 Persoanele în vârstă constituie un grup mare și în continuă creștere al consumatorilor cu un 
potențial semnificativ de cumpărare. Cu toate acestea, ofertele comerciale pentru persoanele în 
vârstă (inclusiv cele pentru modalități active de petrecere 
a timpului liber) sunt relativ limitate. Există multe motive 
pentru o astfel de situație, dar cele mai importante se referă 
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la "cultul tinereții" și la 
calitățile specifice ale acestei piețe. Cumpărătorii tineri atrag producătorii, care își concep strategiile 
de marketing special pentru ei, în timp ce nevoile persoanelor în vârstă nu sunt recunoscute sau 
sunt pur și simplu ignorate. Piața pentru persoanele în vârstă nu este omogenă, ea fiind alcătuită 
atât din bogați, cât și din cei săraci, din sănătoși și bolnavi, din educați și mai puțin educați, din activi 
și pasivi fizic, care îmbătrânesc rapid sau lent. Un consumator senior este, de asemenea, din cauza 
vârstei, mai experimentat, acționează rațional, este foarte solicitant, are nevoie de o mulțime de 
informații despre produsul oferit și are timp suficient pentru a verifica informațiile obținute. În plus, 
timpul petrecut pentru a lua o decizie de cumpărare este mai lung, în comparație cu un cumpărător 
tânăr. 
 Având în vedere potențialul de cumpărare a pieței pentru persoanele în vârstă, precum și 
bugetul de timp liber la dispoziție, trebuie să se concluzioneze că numărul în creștere al persoanelor 
în vârstă poate deveni o mare sursă de beneficii pentru industria turismului și a timpului liber. 
Cunoașterea și atragerea aceastei categorii a populației pe piața din România este dificilă, în special, 
datorită caracteristicilor sale specifice, cum ar fi complexitatea sa, prezența unor nevoi și preferințe 
diversificate, precum și un potențial financiar la fel de eterogen.  

 Din ce în ce mai mulți directori de întreprinderi sunt interesați de piața seniorilor și sunt 
conștienți de oportunitatea pe care aceștia o reprezintă pentru afacerea lor. Mulți dintre ei sunt 
interesați de strategiile care trebuie aplicate în acest sens. Ar trebui să se cumpere o companie deja 
prezentă pe această piață? Este mai bine să se dezvolte o gamă de produse? Când este mai 
interesant să creezi un produs nou? Toate aceste întrebări sunt legitime. Într-adevăr, riscurile sunt 
numeroase. Unii se tem de "îmbătrânirea" imaginii societății lor și fug de clientela lor obișnuită. 
Alții, care evoluează deja pe piața seniorilor, identifică o nouă clientelă care vine odată cu baby 
boomers, ale căror așteptări sunt diferite. Toată lumea este de acord că piața seniorilor este 
complexă. Puțin studiată, aceasta necesită cunoștințe și abilități în mai multe domenii.  
 Seniorii sunt consumatori cu modele de consum, cu nevoi și dorințe specifice, însă 
majoritatea nu doresc să fie "ghetto”-izați. Unii profesioniști în marketing oferă soluții simpliste și 
uneori de remediere a situației. Preluând experiențele străine, ele conduc la eșec, cum este cazul 
creerii de produse etichetate "Seniori". Deoarece rezultatele acestei proceduri au fost presupuse 
bune în Statele Unite, ele ar fi trebuit să fie la fel și în Franța. Eroare! Marea majoritate a celor peste 
50 de ani nudorește să fie recunoscută cu apelul "seniori". Chiar și în Statele Unite, managerii de 
marketing nu mai folosesc acest termen.  
 Alte soluții propuse se referă la comunicarea cu seniorii fără a adapta produsele pentru ei, 
deoarece aceștia au o mare experiență de consum. "Trucuri" de marketing utilizate de obicei pentru 
tineri nu funcționează pentru seniori. Există totuși multe strategii eficace pentru a cuceri piața de 
seniori, care variază în funcție de obiectivul, ținta și resursele disponibile.  
 Procesul decizional al seniorilor în ceea ce privește alegerea unei destinații au fost 
evidențiate atât prin introducerea unor întrebări directe, cât și 
prin răspunsurile pe care repondenții le-au oferit la teme 
conexe, cum ar fi identificarea factorilor care determină 
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această alegere, sursele de 
informații utilizate cu precădere, motivele călătoriei, elementele inhibatoare etc.  
 Seniorii din județul Dolj consideră că principalele probleme cu care se confruntă în alegerea 
și în timpul sejururilor lor sunt multe și importante. Starea de sănătate (scor 4,61) este cea mai 
importantă, în opinia lor, pentru că drumul este, de regulă, obositor și timpul presează în sensul 
începerii cât mai devreme a programului propus. Drumuri de realizat sunt și la locația de destinație, 
iar ele devin o adevărată provocare dacă sunt mai lungi.  
 Lipsa de informație (4,12) provine atât de la faptul că seniorii nu utilizează pe scară largă 
instrumente de tip TIC (internet, facebook), dar și de la absența sau lipsa de accesibilitate a unor 
informații proaspete, care nu se regăsesc pe suporții clasici (afișe, pliante, mape, cataloage, cărți, 
broșuri, hărți etc.) existenți la furnizorii de turism. De asemenea, suporții clasici, ca și informațiile de 
la muzee, evenimente sunt disponibile numai în limbi străine, care nu sunt cunoscute de către o 
mare parte a publicului senior.  

Tabelul 14 
 

Nr.crt. Problemele care apar la alegerea unei destinații Scor 
obținut 

1. Starea de sănătate 4,61 

2.  Lipsa informației 4,12 

3.  Lipsa unei oferte atractive și profesionale 4,06 

4.  Organizarea necorespunzătoare 4,03 

5. Lipsuri accesibilitate 4,03 

6. Lipsa informațiilor privind manipularea bagajelor 3,42 

7. Lipsuri transport 3,42 

8. Bariere socioculturale 3,33 

9. Posibilitatea accesului pentru persoane cu handicap 3,06 

 

 Cea mai mare parte a ofertelor existente nu sunt considerate atractive și profesionale (4,06), 
și cu atât mai mult specifice seniorilor. În afara serviciilor de cazare și de masă, ele nu vin cu 
propuneri suplimentare în ceea ce privește vizitarea de de obiective cultural-istorice, religioase, 
organizarea de evenimente etc. Ori multe din ofertele hotelurilor și pensiunilor din Austria, de 
exemplu, oferă, în pachetul de servicii, un card care permite transport gratuit pe o distanță 
rezonabilă, accesul pe munte cu telecabina, intrări gratuite la muzee etc.   
 Aceste realități sunt de altfel relevate și de alți factori care impiedică sau dau ”note mici” unei 
destinații pentru seniori, cum este cazul organizării necorespunzătoare sau lipsurilor care se 
manifestă în ceea ce privește accesibilitatea în incinte (4.03). În general, nici unele elemente care 
permit accesul persoanelor în vârstă (printre care pot fi mulți cu diverse probleme de mobilitate) în 
locațiile de cazare sau masă, nu au intrat în atenția furnizorilor de turism, sau nu fac obiectul unor 
informații strict necesare seniorilor. 
 Alte probleme cu care se confruntă seniorii și care, de 
asemenea, nu intră în atenția furnizorilor sau nu sunt 
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suficient de bine comunicate, 
privesc asistența la deplasare în incinte sau la manipularea bagajelor (3,42). Aceste mici detalii pot 
produce mult disconfort seniorilor și pot determina alegerea sau, dimpotrivă, respingerea unei 
destinații, pentru a nu mai vorbi de împărtășirea unor experiențe negative de acest tip prietenilor și 
grupurilor și evitarea ei în călătoriile viitoare. 
 Deplasarea în localitățile de destinație sau în împrejurimile acestora  (3,42) este o necesitate 
de prim rang pentru majoritatea persoanelor în vârstă, indiferent că aceștia au avut asigurat 
transportul sau au sosit cu autoturismul propriu. Existența unor trasee de transport public constituie, 
deci, o condiție de bază pentru seniori. În lipsa acestora, utilizarea taxiurilor nu este întotdeauna o 
soluție accesibilă din motive financiare sau de confort al deplasării familiilor sau grupurilor de seniori. 
 Așa cum am mai subliniat mai sus, comunicarea cu seniorii, directă sau indirectă (pliante, 
hărți, broșuri etc.) este dificilă în cazul destinațiilor din străinătate, datorită faptului că ei nu cunosc 
prea bine limbile de circulație internațională și nici obiceiurile și cultura țărilor în care își petrec  
vacanțele.  
 Alegerea unei destinații nu se face doar în funcție de factori teoretici, indentificați odată 
pentru totodeauna, pentru că evoluția lor este continuă atât în funcție de dinamica preferințelor 
cetățenilor în vârstă pentru serviciile turistice, cât și de adaptarea permanentă a ofertei furnizorilor la 
aceste noi cerințe.  
 Cea mai mare parte a seniorilor doljeni (60,6%) consideră că prețurile accesibile pentru 
serviciile care le primesc sunt în permanență în atenția lor, pentru că există tendința ca ofertele 
furnizorilor să fie supraevaluate din acest punct de vedere. De cele mai multe, ori unele servicii fie 
nu sunt prestate, altele au o calitate care nu justifică tariful perceput pentru ele.  
 Pe de altă parte,  lipsurile manifestate în transportul public își transferă influența negativă și 
asupra accesibilității seniorilor la obiectivele turistice din zona de destinație, reclamată de 51,5% din 
membri eșantionului. De multe ori aceste obiective au tarife speciale numai pentru elevi și studenți , 
pentru grupuri organizate,dar nu și pentru seniori. 
 Facilitățile prevăzute  în oferta de servicii nu se situează, de multe ori, la un nivel calitativ 
mulțumitor, din moment ce ele sunt amintite de 48,5% dintre seniorii doljeni.  Aici pot fi amintite 
serviciile tv, care au programe puține și neinteresante, calitatea mai redusă a băilor și a toaletelor, 
curățenia zilnică, schimbarea consumabilelor, aerul condiționat, micul dejun sărac și nediversificat 
etc.  
 Pe aceeași lungime de undă se situează destul de des și calitatea cazării, care nu oferă un 
mobilier modern și confortabil (39,4). Această situație este confirmată și prin răspunsuri 
asemănătoare la întrebări de completare sau de verificare a părerilor seniorilor doljeni.  Atunci când 
acestora li se cere să evaluze importanța unor elemente de care depind alegerile destinațiilor lor, 
seniorii menționează  pe primelelocuri curățenia locurilor de cazare, a locațiilor (4,70), politețea 
personalului (4,58), prețurile practicate(4,45) și lipsa de informații pertinente despre destinații și 
împrejurimile lor (4,30). 
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V.4. IDENTIFICAREA 
NECONCORDANȚELOR DINTRE SERVICIILE DE CARE AU NEVOIE PERSOANELE ÎN 
VÂRSTĂ ȘI SERVICIILE OFERITE 
 

 Mai mulți cercetători au investigat interesele și cerințele turistice ale baby-boomers-ilor 
(Elderhostel 2005; Jang și Wu, 2006), iar Cleaver, Muller, Ruys și Wei (1999) au fost, de asemenea, 
interesați de preferințele lor de călătorie, de tipurile de destinație și de valorile personale ale acestora 
și au arătat că ele constituie un întreg destul de eterogen, concluzia trasă fiind că seniorii care 
călătoresc nu sunt toți la fel.  
 În studiul lor, ei au constituit patru grupuri, respectiv nostalgicii, prietenioșii, curioșii și 
căutătorii de repaos. Nostalgii preferă să regăsească locuri familiare și să petreacă timp cu familia. 
Prietenoșii caută să călătorească pentru a întâlni oameni noi și pentru a împărtăși interese comune. 
Seniorii curioși doresc să exploreze terenuri necunoscute, să caute aventura și să învețe lucruri noi. 
În final, cei care caută repaosul doresc să uite viața de zi cu zi și de responsabilitățile lor pe durata 
călătoriei. 
 Un alt studiu (Jang & Wu, 2006) a examinat forțele care impulsionează persoanele de vârstă 
mijlocie sau avansată din Taiwan să călătorească. Dintre cei 23 de factori socio-psihologici analizați, 
cei mai importanți s-au dovedit a fi împărtășirea de informații, dezvoltarea personală, relaxarea, 
socializarea și stima de sine. În ceea ce privește factorii de destinație, cei mai importanți au fost 
amintiți curățenia și siguranța, facilitățile, activitățile și costurile și prezența obiectivelor naturale și 
istorice. 
 Atunci când se examinează literatura de specialitate cu privire la motivația de a călători, se 
constată mai întâi o distincție între factorii "push" și factorii "pull". Factorii de împingere (push) se 
referă la faptul că oamenii sunt "împinși" să călătorească de forțe interne, în timp ce factorii "de 
atragere" implică faptul că ei sunt "atrași" de forțe externe, adesea legate de destinația călătoriei 
(Goosens, 2000).  
 Fleischer și Pizam (2002) au oferit o imagine de ansamblu asupra cercetării motivației 
persoanelor mai în vârstă de a călători și au subliniat că cele mai frecvente au fost odihna și 
relaxarea, interacțiunea socială, exercițiile fizice, învățarea, nostalgia și entuziasmul. În același sens, 
Horneman ș.a.(2002) au arătat că cele mai frecvente motivații au fost emoție/învățare, 
odihnă/relaxare, exerciții fizice și fitness și vizitarea prietenilor și a rudelor. Ei au arătat, de 
asemenea, că motivațiile seniorilor devin din ce în ce mai concentrate în ceea ce privește căutarea 
sănătății și forma fizică. În cele din urmă, solicitând în mod direct persoanelor în vârstă să explice de 
ce călătoresc (dintre 12 posibilități), Huang și Tsai (2003) au descoperit că 36% dintre seniori aleg 
"odihna și relaxarea " și că 20% din ei aleg " întâlnirea și cunoștința cu alte persoane". 
 Studii franceze de amploare privind turismul după ieșirea la pensie (Pochet & Scheou, 2001; 
Direction du Tourisme, 2005) s-au axat, de asemenea, pe motivele de sejur ale persoanelor în 
vârstă. Pe măsură ce se îmbătrânește, anumite tipuri 
de sejururi devin mai frecvente: sejururile motivate de sănătate 
(curele termale, tratamente spa, în special, aproape 3/4 dintre 
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consumatori au 60 de ani sau 
mai mult), croazierele (64,7% dintre turiști au peste 55 de ani), pelerinajele (53,1% au peste 55 de 
ani) și sejururile legate de activități de voluntariat (mai mult de 50% sunt peste 55 de ani). În final, 
mai recent, Leroux (2010) a efectuat o analiză a discursurilor și a subliniat câțiva termeni care se 
remarcă mai ales atunci când se analizează motivele de călătorie ale seniorilor: "relaxare", 
"profitare", "excursie", "descoperire" "garanție", "cazare", "confort" și "plăcere". 
 Este evident faptul că înțelegerea motivațiilor persoanelor în vârstă de a călători este 
întotdeauna instructivă, dar se pune problema finalității sale. Mai întâi de toate, este clar că 
majoritatea cercetărilor efectuate pe această temă își propune indirect să vândă mai bine excursiile 
către seniori: în acest scop, ea urmărește o mai bună cunoaștere a unei ținte, pentru o mai bună 
atragere a acesteia.  
 Motivațiile apelării la serviciile de turism sunt multiple și ele depind, așa cum s-a subliniat 
anterior, de la țară la țară. În România, dintr-o dezvoltare de șase astfel de grupe de motivații, 
alegerile seniorilor doljeni au avut următoarea distribuție.  
 Testarea de noi destinații (42,4%) constituie principalul imbold spre programarea de noi 
călătorii, iar el privește atât locații din țară, cât mai ales pe cele din străinătate. Bugetul de timp liber 
relativ redus, specific persoanelor active, nevoile familiale care au predominat, de regulă, într-un 
buget financiar mai modest, ca și obiceiurile de sacrificiu pentru școala și cariera copiilor au însemnat 
sacrificii pe linie de vacanțe și călătorii în străinătate ale părinților. Deveniți acum pensionari, cu copii 
care se descurcă singuri, dar și cu bani mai mulți, cu mult timp liber, părinții își propun să vadă din 
ce în ce mai multe destinații, pe care cândva le-au avut numai în visele lor. 
 În aceeași logică a sacrificiului pentru familie se înscrie și bucuria de liniște și pace (36,4%), 
prin care seniorii doresc să încerce sentimente de plăcere, de tihnă și să vină de la destinație refăcuți 
din punct de vedere fizic și psihologic. Relația lor cu timpul, cu ciclul vieții îi determină pe aceștia să 
recupereze ceea ce nu au trăit până în prezent. O astfel de atmosferă se obține, în primul rând, prin 
condiții de cazare și de masă corespunzătoare, prin facilități de acces în hoteluri și pensiuni, prin 
asistență la transportul și păstrarea bagajelor, prin servicii de asistență pe linie de sănătate, prin 
existența unui transport public permisiv etc. 
 Sejurul ales de către persoanele în vârstă depinde în mare măsură și de programul de 
vizitare al obiectivelor naturale, culturale, istorice, pus la dispoziție de către operatorii de turism 
(36,4%). Un program prea încărcat de vizite, care este obositor și nu permite seniorilor să acumuleze 
pe deplin experiențe și sentimente specifice unor evenimente deosebite din viața lor, nu va bine 
receptat și nici promovat de aceștia, ci dimpotrivă. Alegerea mijloacelor de transport, a locurilor de 
cazare, a celor de masă constituie un alt element care contribuie în mare măsură la crearea unor 
experiențe pozitive și de neuitat pentru seniori. De multe ori, aceste vizite itinerante pot fi însoțite de 
suprize neplăcute pentru persoanele în vârstă. Solicitarea unor sume suplimentare nu este deloc 
bine primită de către excursioniști. De aceea, o transparență totală din acest punct de vedere este 
binevenită, în sensul că valoarea totală a sejurului/itinerariului 
trebuie menționată ca atare, fără ascunzișuri, încă de la 
alegerea unei destinații de către seniori.     
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 Pentru o bună parte a 
seniorilor (30,3%), vacanța poate însemna un prilej și uneori un privilegiu de a petrece timpul liber 
împreună cu familia sau cu familiile reunite ale copiilor lor. Viața activă oferă mult mai puține ocazii 
de acest fel, cu vacanțe în care se pot întâlni părinți, copii și nepoți la un loc și în care socializarea, 
oricând binevenită, poate întări și mai mult o familie lărgită. Dar o astfel de motivație a plecării în 
vacanță spre o anumită destinație trebuie să întâlnească acolo toate condițiile să se împlinească. 
Spațiile de cazare și de masă trebuie să fie spațioase, curate și bine deservite cu personal, existența 
unor spații verzi/curți bine amenajate pentru toate vârstele constituie un lucru pozitiv, care poate  
cântări mult în alegerea/realegea/promovarea unei locații turistice. Locația ca atare trebuie să 
înlesnescă accesul la munte, la mare sau la obiectivele turistice în cele mai bune condiții. 
 O altă motivație importantă, care poate determina angajarea unei vacanțe a seniorilor la o 
anumită destinație, o constituie nevoia de socializare a acestora (18,2%). Specificul său și dificultățile 
de exprimare în limbi străine de circulație internațională ale persoanelor în vârstă determină 
împlinirea sa îndeosebi prin turism intern, și mai puțin prin vacanțe în străinătate. La munte, la mare, 
pentru plimbări și odihnă, pentru sport sau pentru tratament etc., sejururile seniorilor sunt un excelent 
prilej de a întâlni noi oameni, de a avea discuții diverse și de a socializa, ieșind din cotidianul mai 
plat al persoanelor în vârstă, care resimt pierderea relațiilor din timpul vieții lor active. 
 Destinațiile care prin oferta lor doresc să răspundă unei astfel de motivații vor trebui să dețină 
spații, să creeze evenimente și o atmosferă care să faciliteze dialogul între seniori. Sălile de întâlniri, 
de conferințe, de lectură, atelierele sau terenurile de sport, bazinele de apă sunt cele mai importante 
locații unde socializarea se poate produce cel mai bine. Nici spațiile pentru servirea mesei și 
amenajarea lor nu sunt locații care trebuie neglijate din acest punct de vedere. 
 Analiza de mai sus prezintă principalele motivații care determină alegerea/realegerea unei 
destinații turistice de către seniorii din județul Dolj. Prin urmare ea identifică serviciile pe care aceștia 
le doresc îndeplinite în cele mai bune condiții de către furnizorii de turism din România și din 
străinătate. Cazarea, masa, existența unor facilități de acces pentru persoanele cu probleme de 
mobilitate, spațiul suficient, curățenia, dotările pentru petrecerea timpului liber, programul de excursii 
și de vizitare a patrimoniului natural, cultural și istoric local, accesul în împrejurimi cu transportul 
public, accesul facil la obiective montane și marine etc. reprezintă tot atâtea probleme care trebuie 
rezolvate în cele mai bune condițiuni de către actorii din turism. Diferențele solicitate față de alte 
categorii de turiști nu sunt atât de mari, dar accesul facil în incinte, prețurile juste, curățenia, liniștea 
și posibilitatea de a vizita obiective naturale, culturale și istorice, ca și existența unor spații de 
socializare constituie nucleul dur al cerințelor și al problemelor cu care ei se confruntă cel mai des la 
întâlnirea cu oferta.   
 

 

V.5 IDENTIFICAREA COMPONENTELOR PRODUSULUI TURISTIC CARE SUNT 
ESENȚIALE PENTRU TURIȘTII ÎN VÂRSTĂ + 55 
ANI (CEEA CE EI CAUTĂ, CEEA CE EI SE 
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AȘTEAPTĂ ȘI CEEA CE AU 
NEVOIE ÎN TIMPUL TURURILOR) 
 

 Sondajul efectuat în rândul seniorilor din județul Dolj prezintă o experiență relativ scăzută 
atât în ceea ce privește cererea acestora de servicii turistice specifice, cât și oferta pe care tinerele 
societăți dezvoltate în această zonă încearcă să o consolideze, să o dezvolte și apoi să o diversifice 
în funcție de evoluția segmentelor de consumatori de turism.  
 Dezvoltarea turismului pentru seniori a avut/are loc pe coordonate insuficient cunoscute chiar 
în țările dezvoltate în acest domeniu, care inovează în continuu, ținând cont de evoluțiile demografice 
și de prognozele privind schimbările structurale ale segmentelor de consumatori în favoarea 
persoanelor în vârstă. Evoluția pozitivă a consumului seniorilor, care va deveni un vector al creșterii 
turismului în lume, constituie motivul principal pentru care atenția acestui important sector economic 
va trebui să se îndrepte spre cunoașterea și atragerea persoanelor în vârstă prin oferte adecvate de 
produse și servicii. 
 Situația persoanelor în vârstă nu a prezentat un obiectiv interesant nici din punctul de vedere 
al cererii, și nici din punctul de vedere al ofertei, astfel că până în prezent nu se poate vorbi de măsuri 
specifice concrete care să rafineze răspunsurile agenților economici români la cerințele și 
preferințele seniorilor. 
 Un singur răspuns, dar și acela fără prea multe elemente de noutate, fiind moștenit ca atare 
de la vechiul regim, îl reprezintă ofertele caselor de pensii pentru seniori, care propun bilete în 
diverse stațiuni balneoclimaterice și de odihnă, dar care nu depășesc un nivel modest de condiții de 
cazare, de masă și de confort, în general. Prețurile lor sunt stabilite în funcție de nivelul pensiei, și 
cum nivelul de bază pornește de la cele mai mici pensii, este posibil ca persoanele cu pensii mai 
mari să le plătească la prețul de piață, ceea ce nu este deloc convenabil la condițiile oferite. Mulți 
pensionari preferă, în aceste condiții, să nu mai beneficieze de această măsură de sprijin a statului. 
 Măsuri similare întreprinse în alte țări pot deveni, prin conținutul și obiectivele lor, exemple 
de urmat atât pentru orientarea cererii, dar și a ofertei pe care o doresc persoanele în vârstă din 
România. Astfel, Agence Nationale pour les Chèques-Vacances din Franța susține mai multe 
programe de acțiune socială, printre care și ”Seniorii în Vacanță”, destinat persoanelor în vârstă 
aflate în situație de fragilitate economică și socială. Acest dispozitiv permite pensionarilor să 
beneficieze de un sejur all inclusiv, mai puțin transportul, la un preț preferențial. Agenția finanțează 
o parte a costurilor sejurului pentru persoanele în vârstă, având ca obiective să prevină solitudinea 
și izolarea, să creeze legături sociale, să ofere bunăstare și să combine plăcerea cu prevenirea. 
 Sejururile ”all inclusiv” sunt selecționate pe baza unui caiet de sarcini stabilit de agenție și a 
unor criterii de calitate: pensiune completă, activități zilnice, seri animate, excursii, transfer între gara 
de sosire și locul de sejur. Ele sunt organizate vara, mai puțin lunile iulie și august, în Franța, spre 
161 destinații la mare, la țară, la munte și în orașe,în sate de vacanță, în pensiuni sau hoteluri 
 Sejururile specifice se remarcă prin nivelul lor de 
confort, iar locațiile alese răspund unor criterii determinate de 
agenție în ceea ce privește primirea și cazarea. Ele trebuie 
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să beneficieze în apropiere de 
serviciile centru medical și să fie adaptate primirii unor persoane cu mobilitate redusă (marca T&H). 
 O atmosferă convivală. Toate sejururile de acest tip au loc în grupuri pentru a încuraja 
schimburile și întâlnirile. În timpul zilei și seara se organizează animări cotidiene pentru a favoriza 
momentele de împărtășire, respectiv activități fizice (gimnastică la bazin, yoga, drumeții etc), ceaiuri 
dansante, diverse turnee (șah, bowling), cântece, seri de cabaret, ca și excursii organizate pentru a 
descoperi noi regiuni. 
 Savori pentru toate gusturile. În acest sens tip de produs sunt selectate produse de caliate, 
care să facă persoanele în vârstă să descopere o gastronomie bogată și variată: mâncăruri 
regionale, tradiționale sau dietetice. La cerere pot fi realizate și meniuri dietetice.   
 Statisticile care au fost întocmite ulterior,pe baza unor anchete prin sondaj, sunt edificatoare 
în privința părerilor pe care și le-au format persoanele în vârstă. Astfel, 96% dintre persoanele în 
vârstă se declară mulțumite de un astfel de sejur, 98% ar recomanda programul la prietenii lor, 93% 
dintre participanți  au stabilit contacte în timpul sejurului, iar 51% dintre ei le-au păstrat ulterior. În 
continuare,  93% dintre participanți au estimat că programul are efecte benefice, 76% că se simt în 
formă fizică mai bună, iar 94% doresc să plece din nou cu astfel de programe.  
 Revenind la componentele de bază ale unui produs turistic pentru seniori, trebuie menționat 
faptul că un astfel de concept nu este dezvoltat nici în teoria, și cu atât mai mult în practica activității 
de turism din România, din motive care țin de nivelul de dezvoltare al cererii și al ofertei de servicii. 
Seniorul român nu are o experiență dezvoltată în acest sens, pentru a putea alege și a solicita un 
produs turistic mai sofisticat, iar agenții economici încep să-și consolideze afacerile și să-și diversifice 
oferta pentru a răspunde unor gusturi care se rafinează în timp. 
 Sondajul întreprins în cadrul acestui studiu relevă, deci, un comportament încă nedeplin 
format al seniorilor din județul Dolj, dar permite stabilirea unor componente esențiale, de la care 
trebuie să pornescă procesul de concepere a unui produs/serviciu pentru persoanele în vârstă. 

1. Turistul senior preferă o ofertă cu o dimensiune cultural-istorică accentuată (63,6%), 
alături de cea  care are în vedere păstrarea și îngrijirea sănătății sale (45,5%) și cea în care sunt 
organizate evenimente diverse (30,3%) 

2. Destinația sa preferată rămâne România (51,5%), dar și sejururile/călătoriile în afara țării 
(42,4%), consecință a vechii interdicții a regimului comunist de a călători în străinătate, dar și a lipsei 
de bani. În prezent, bugetul s-a mai ameliorat și dorința de a vedea și cunoaște țări străine se 
manifestă destul de accentuat. 

3. Un astfel de produs trebuie să conteze pe un transport organizat (72,7%) și mai puțin pe 
unul propriu, având în vedere că abilitățile de conducere a automobilului s-au redus. 

4. Un alt criteriu decisiv la care trebuie să răspundă produsul turistic pentru seniori se referă 
la prețul rezonabil (60,6%), la ospitalitatea și la serviciile culinare corespunzătoare (36,4%) care 
trebuie să îl însoțească. Pe acceași lungime de undă se situează și calitatea cazării (39,4%) și 
curățenia locațiilor. 

5. Pentru a răspunde unor cerințe specifice condiței 
fizice a seniorilor și problemelor lor de mobilitate, produsul 
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oferit trebuie să includă informații 
precise despre posibilitățile de acces în incintă, despre serviciile de susținere/însoțire a persoanelor 
în vârstă în spațiile de cazare. 

6. Turistul senior dorește să viziteze obiective cultural-istorice din jurul locației de sejur, drept 
pentru care informațiile prezente la destinație, transportul local, programele de vizitare și facilitățile 
oferite în acest sens trebuie menționate/oferite în cadrul produsului oferit. 

7. Siguranța locurilor de destinație nu se referă exclusiv la securitatea cazării și a deplasărilor 
personalului senior, ci și la posibilitatea de a răspunde unor probleme de sănătate, care sunt mai 
frecvente la o anumită vârstă. Prin urmare, o ofertă pentru seniori trebuie să se asigure și să obțină 
accesul la centre de îngrijire a sănătății cât mai apropiate și mai eficace în intervențiile lor. 

8.  Cel mai invocate motivații ale seniorilor doljeni au fost, pe lângă programul conceput de 
furnizorii aleși ai sejurului (36,4%), bucuria de liniște și pace (36,4%) și petrecerea timpului cu familia 
(30,3%). Așa cum rezultă și din programele oferite de  Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances din Franța, produsul turistic trebuie să asigure o atmosferă convivială, prin organizarea de 
drumeții, seri culturale diverse, cu întreceri, programe artistice etc. 

9. Majoritatea repondenților doljeni au subliniat necesitatea ca informațiile specifice 
prezentării obiectivelor naturale, culturale și istorice din zonele vizitate (în primul rând cele din județul 
Dolj) să fie reînnoite și să conțină informații interesante, care există, dar nu sunt încă incluse în 
comunicarea prezentă. 

10. La toate întrebările deschise sau semideschise, turiștii seniori doljeni au subliniat că toate 
destinațiile trebuie să mențină calitatea și promisiunile din oferta lor, să ofere un tratament corect și 
civilizat, ospitalitate tuturor persoanelor în vârstă, cu alte cuvinte, să facă torul pentru a menține 
încrederea clienților în serviciile lor.  
 

 

V.6. ANALIZA COMPARATIVĂ A AȘTEPTĂRILOR TURIȘTILOR VÂRSTNICI + 55 DIN 
PACHETUL DE TURISM PROPUS ȘI OFERTA REALĂ  
 

 În ceea ce privește poziția agenților economici cu privire la problematica ofertei agenților 
economici pentru seniori, literatura de specialitate a identificat două tipuri principale de decizie  
În primul rând, apar hotelierii care nu iau nici o măsură pentru a seduce persoanele în vârstă. Deseori 
independenți, aceștia fie nu își dau seama de potențialul acestei clientele, fie nu doresc să-l vizeze. 
Ei sunt mulțumiți cu mici investiții ( camere pentru persoanele cu mobilitate redusă), fără a încerca 
să afle ce vor doresc realmente acești consumatori. Acest tip de decizie este similar cu ceea ce 
teoretizează March despre raționalitatea limitată. Factorii de decizie nu compară opțiunile și adoptă 
prima soluție fără a determina, în același timp, avantajele și dezavantajele sale. Ei nu iau în 
considerare toate posibilitățile, deoarece le găsesc deseori scumpe.  
 Acesta este cazul hotelierilor din din multe zone 
care nu se situează în zone cu un patrimoniu bogat și care, 
datorită dimensiunii lor mici, nu pot lua în considerare noi 
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dezvoltări. Ei își manifestă, de 
cele mai multe ori, dezinteresul lor față de acest public. În schimb, ei pot avea alte alternative,cum 
este cazul turismului de afaceri în marile orașe. Majoritatea directorilor chestionați în diverse studii 
își iau deciziile bazându-se pe o raționalitate finală. 
 Unele firme de turism ar avea ocazia de a atrage acești clienți prin anvergura și prin mediul 
lor. Cu toate acestea, managerii lor sunt mulțumiți să le ofere câteva activități, fără a le acorda atenția 
necesară și fără a încerca să le câștige fidelitatea. Acest plan de acțiune se regăsește la structurile 
de hidroterapie și de talasoterapie, care prin natura lor seduc persoanele de peste 50 de ani. Cu 
toate acestea, la nivel material nu se întreprinde nicio acțiune, fiind propuse doar activități auxiliare. 
 Pe lângă aceste poziții care se regăsesc destul de des pe piața turistică a seniorilor, se pot 
identifica hotelierii care, prin accesul lor la informații, sunt conștienți de potențialul economic al 
acestui segment. Ei știu că au o carte de jucat pe această piață, au studiat cerințele seniorilor și 
anticipează, prin acțiuni corective, oferta, pe care o perfecționează pentru a seduce această 
clientelă. Acest mod de a lua decizii este legat de conceptul așteptării raționale al lui Weber, Muth și 
Richard. Hotelierii de acest tip știu foarte bine că această clientelă va ocupa un loc important în 
viitorul turismului și întreprind multe măsuri, în special în ceea ce privește nivelul structural al 
afacerilor lor.  
 După cum se observă din cercetarea de mai sus (Canchel, Etchegorry  Pors și Soumarmon, 
2015), pozițiile agenților economici din țări dezvoltate nu sunt îndeajuns de concentrate în a cunoaște 
cerințele și preferințele persoanelor în vârstă și, ca atare, aceștia nu sunt nici suficient de convinși 
de a le răspunde cu o ofertă adecvată. 
 Este deci puțin probabil, pe de o parte, ca oferta propusă să-i mulțumească în totalitate prin 
serviciile și prin programul pe care îl conține și, pe de altă parte, este posibil ca  însuși conținutul și 
calitatea a ceea ce se propune să nu fie respectate. 

1. În ceea ce privește deplasarea turiștilor seniori la locurile de destinație, în cazurile destul 
de frecvente în care transportul este asigurat, organizarea unor deplasări în străinătate lasă de dorit 
prin durata și programul său. De multe ori o deplasare în Grecia, de exemplu, presupune o durată 
mai mare de 15 ore, uneori 20 de ore, ceea ce înseamnă deplasare noaptea, oboseală și ratarea 
unei zile a sejurului, fără să mai luăm în considerare și returul. Oricât de bună ar fi și calitatea 
autocarului, oboseala unui mers lung își face apariția. O programare pe parcursul zilei ar elimina 
oboseala și ar oferi și posibilitatea cunoașterii unor noi peisaje. 

2. Incluse sau nu în mod explicit într-o prezentare obiectivă, facilități precum accesibilitatea 
la locurile de cazare, asistența la deplasarea persoanelor cu probleme de mobilitate sau la 
manipularea bagajelor, nu se regăsesc sau sunt insuficient susținute la fața locului.  

3. Site-urile locațiilor de cazare nu prezintă atracțiile zonei, și din acest punct de vedere oferta 
reală este uneori mai bogată decât cea inclusă în pachetele de turism vândute seniorilor. Ele nu 
promovează suficient obiectivele culturale, istorice și religioase și nici excursii care sunt organizate 
de alți operatori și care pot interesa turiștii. 
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4. Transportul local, care poate asigura pentru mulți seniori 
accesul la diverse obiective turistice, este de multe ori insuficient, prea îndepărtat și nu oferă 
posibilitatea creșterii mobilității personalului în vârstă. 

5. Cerințele în ceea ce privește îngrijirea sănătății sunt mult mai prezente la persoanele în 
vârstă. Faptul că ofertele furnizorilor nu menționează accesul la serviciile unor cabinete medicale și 
la alte centre de îngrijire a sănătății denotă un slab interes al acestora pentru seniori. 

6. Motivația finală a unei destinații este strâns legată, în cazul seniorilor doljeni, de programul 
de activități planificat de furnizor, de bucuria de liniște și pace  și de posibilitatea de a petrece mai 
mult timp liber cu familia. Asigurarea unei astfel de ambianțe presupune existența unor locații 
speciale (săli de sport, săli de destindere, curți cu spații verzi etc.), care de cele mai multe ori lipsesc 
sau sunt improprii asigurării unor condiții propice.  

7. Așteptările clienților în vârstă în ceea ce privește ospitalitatea, curățenia și tratamentul 
civilizat nu sunt în concordanță cu comportamentul furnizorilor de oferte. De multe ori curățenia și 
ridicarea deșeurilor nu are loc zilnic, ca de altfel și schimbarea lenjeriilor, programele de televiziune 
nu sunt adaptate cerințelor seniorilor. 

8. Comunicarea cu seniorii, ca de altfel cu toți clienții de pensiuni și de hoteluri este, în 
majoritatea cazurilor, indirectă, asigurată cu pliante, broșuri, hărți, care au o anumită vechime și nu 
por prezenta noutățile care apar în zonă. Informarea directă reprezintă, de multe ori, o problemă 
pentru publicul senior, care nu cunoaște limbile de circulație internațională, iar furnizorii de servicii 
nu se grăbesc să le asigure traducerea necesară. 

  
 
 
 

 

  

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

 

1. Ahn, Y.-J., Janke, M. C. (2011). Motivations and benefits of the travel experiences of older adults. 
Educational Gerontology, 37(8) 

2. Anderson B.B. , Langmeyer L. (1982), The Under-50 and Over Travelers: a profile of similarities 
and differences, Journal of Travel Research, 20 (Spring) 

3. Barak B. (1982), Elderly solitary survivors and social policy: the case for widows,Advances in 
Consumer Research, Vol 9 

4. Bartos R. (1983), Over 49: the invisible consumers, in Harvard Business Review, Marketing 
Communications in a Changing Environment, pp.23-31, Boston, MA: Harvard Business Review 

5. Blau Z.S.(1956), Changes in Status and Age Identification, 
American Sociological Review, Vol 20 

http://www.interregrobg.eu/


 

 
       

www.interregrobg.eu  
Continutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene 

 

6. Blau 
Z.S. (1973), Old Age in A Changing Society, ed. Franklin Watts, Inc 

7. Bouillon Chr., Rapport Bouillon : « 17 mesures qui visent à dynamiser le tourisme des seniors en 
France »,  une feuille de route pour dynamiser le tourisme des seniors -2017 

8. Chevalier C. (1999), La perception des publicités par les seniors, Décisions Marketing, Vol. 18 
9. Chevalier C. (2003), Un papy boom sur Internet, Décisions Marketing, N°29, Janvier- Mars 2003 
10. Chiu Fui, Hui Wang , Sherman E.,(1994), Are consumption patterns of elderly households 

consistent with a life-cycle model? Asia Pacific Advances in Consumer Research, Vol 1 
11. Claxton J.D., Gorn G.J. (1985), Lifestyles of the elderly: the past, the present and the future, 

Historical Perspective in Consumer Research: National and International Perspectives, 
12. Cleaver M., Muller T.E. (1998), Testing the theoretical link between cognitive age and travel 

motives: a new way to segment the Australian senior tourism market?, ANZMAC’98, Conference 
Proceedings, pp 1634-1648 

13. Cleaver M., Muller T.E. (2001), Aging baby boomers and the desire to travel : How early-boomers 
differ from late-boomers, Asia Pacific Advances in Consumer Research, Vol 4 

14. Cleaver Sellick M. (2004), Discovery, Connection, Nostalgia: Key Travel Motives Within the 
Senior Market, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol 17(1) 

15. Demunter, C. (2012). Europeans aged 65+ spent a third more on tourism in 2011 compared with 
2006. Ageing and tourism in the European Union. Statistics in focus (Eurostat) 

16. Dunne J. et Turley D. (1997), Banking Schemes for seniors – Bonus or Unwelcome Badge, Irish 
Marketing Review, 10, 1 

17. Eurostat, Statistici ale Uniunii Europene, 2016, 2017, 2018 
18. Gehrt K.C., Shim S., Siek M. (2005), Attitude and Behavior Regarding Pleasure Travel Among 

Mature Consumers: A Socialization Perspective, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol 18(2) 
19. Goulding C. (2002), An exploratory study of age related vicarious nostalgia and aesthetic 

consumption, Advances in Consumer Research, Vol 29 
20. Guiot D. (2005), L’influence du vieillissement sur le comportement du consommateur senior: 

revue de littérature, éléments d’analyse conceptuelle et défis méthodologiques pour le marketing des seniors, 
Actes du XXIè Congrès AFM – Nancy 

21. Guiot D. (2006), Un cadre d’analyse du processus de vieillissement et de son influence sur le 
comportement d’achat du consommateur âgé, Recherche et Applications en Marketing, vol 21, N°1 

22. Günter B. (1998), Understanding the Older Consumer, Routledge, London 
23. Havighurst R.J. (1963), Succesfull Aging, Processes of Aging, 1, éd. R.H. Williams, E.,Tisbbitts 

et L Donahue, New-York, Altherton Press 
24. Horneman, L., Carter, R. W., Wei, S., & Ruys, H.(2002). Profiling the senior traveler: An  
Australian perspective. Journal of Travel Research, 41(1) 
25. Huang, L., & Tsai, H.-T. (2003). The study of senior traveler behavior in Taiwan. Tourism  
Management, 24(5) 
26. INSEE Première (2018), N°1089 – Juillet 2018, Projections de la Population pour la France 

métropolitaine à l’horizon 2050, selon scénario central, www.insee.fr 
27. Javalgi, Thomas, Rao (1992), Consumer Behavior in 

the US. Pleasure Travel Marketplace: an analysis of 

http://www.interregrobg.eu/


 

 
       

www.interregrobg.eu  
Continutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene 

 

Senior and Nonsenior Travelers, 
Journal of Travel Research, 30(Fall) 

28. Jang, S., Wu, C.-M. E. (2006). Seniors » travel motivation and the influential factors: An  
29. examination of Taiwanese seniors. Tourism Management, 27 (2) 
30. Kucukarslan S., Pathak Dev S., Segal R., Sirdeshmukh D. (1993), The vulnerable consumer in 

the high blood pressure drug market: bothered but satisfied? Advances in Consumer Research, Vol 20 
31. Lavery K. (1999), Educating adland. Is The advertising industry finally discovering the older 

consumer?, Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science, 5(6/7/8) 
32. Leroux, E. (2010). Comportement des seniors et tourisme : l’effet modérateur de la variable santé. 

Gérontologie et société, 135(4) 
33. Mathur A., Moschis G.P. (1995), Older consumers' vulnerability to bait-and-switch, Advances in 

Consumer Research, Vol 22 
34. McGuire F., Uysal M. et McDonald C. (1988), Attracting the older traveler, Annals of Tourism 

Management, June 
35. McMellon C.A., Sherman E., Schiffman L.G. (1997), Consuming cyberseniors: some personal 

and situational characteristics that influence their on-line behaviour, Advances in Consumer Research,, Vol 
24 

36. Meli B., Martineau J.C. (2006), A la retraite, ils retravaillent, Notre Temps, mai, N°437 
37. Moschis G.P. (1996), Life-Stage Segmentation for Marketing Strategy Development, Westport 

Connecticut London, Quorum Books 
38. Muller T.E.,  Polle M. (2001), seniors in cyberspace, Asia Pacific Advances in Consumer 

Research, Vol 4 
39. Muller T.E.,  Strickland C.D. (1995), Educational and Adventure Tourism for older adults: 

assessing potential, in D.H. Sogar and I. Webers (Eds), Proceedings of the Marketing Educators and 
Researchers International Conference, Gold Coast, Australia: Griffith University 

40. Rochefort R. (2004), La Retraite à 70 ans ?, Ed. BELIN 
41. Shiffman L.G., Sherman E. (1991), Value Orientations of New-Age Elderly: The Coming of An 

Ageless Market, Journal of Business Research, 22, 2 
42. Shim S., Gehrt K.C., Siek M. (2005), Attitude and Behavior Regarding Pleasure Travel Among 

Mature Consumers: A Socialization Perspective, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol 18 (2) 
43. Shoemaker S. (1989), Segmentation of the Senior Pleasure Travel Market, Journal of Travel 

Research, (Winter) 
44. Tamaro-Hans A. (1999), Les incidences du passage activité/retraite sur le consommateur, 

Décisions Marketing, N°18, Sept-Dec 
45. Tongren, Hale N. (1980), Travel plans of the Over-65 market Pre- and Post- Retirement, Journal 

of Travel Research, 19 (Fall) 
46. Tuckman J., Lorge I. (1954), When Aging Begins, and Stereotypes about Aging, Geriatrics, Vol 

9, N°9 
47. Zimmer, Brayley, Searle (1995), Wether to go and where to go: identification of important 

influences on seniors’decisions to travel, Journal of Travel Research, 33(3) 

 

http://www.interregrobg.eu/

