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A.1 ANALIZA SWOT 

 

1.1 ASPECTE CHEIE DE MANAGEMENT 
 

Analiza situației existente din capitolul anterior a relevat o serie 

de aspecte cheie de management al dezvoltării urbane, grupate 

pe cinci paliere de investigație, după cum urmează: 

 

Accesibilitate și poziție în teritoriu  

Oraşul Călimănești, cu o populație de 8690 locuitori (2012), se 

află în zona central-estică a judeţului Vâlcea, la poalele 

Carpaților Meridionali, pe malul drept al râului Olt. Nordul 

orașului este dominat de zona muntoasă constituita din munții 

Cozia, muntii Căpățânii, defilul Oltului în sectorul Cozia si Valea 

Lotrisorului. Localitatea Călimănești are două componente: 

aşezarea primară în lungul DN 7 (E 81), formată din localitățile 

Călimănești-Căciulata ce dau și numele stațiunii și localitățile 

secundare, componente, de-o parte și de alta a râului Olt (Păușa, 

Jiblea Veche, Jiblea Nouă, Seaca). Oraşul Călimănești, este 

racordat la circuitul căilor rutiere direct prin Drumul Naţional DN 

7 (drumul Express european 81) ce face legătura  între sudul țării 

și vest: Pitești - Râmnicu Vâlcea - Călimănești – Sibiu - Orăștie – 

Simeria – Deva -  Arad. Oraşul Călimănești se află la o distanţă de 

18 față de Râmnicu Vâlcea, de 81 de km față de Sibiu și de 187 

km față de București. Pe calea ferată, accesul se face pe linia 201 

(între Rm. Vâlcea și Brezoi), pe malul stâng al Oltului, gara CFR 

fiind în Jiblea Veche.    
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Amplasare în centrul ţării, 
pe traseul de legătură între 
Oltenia şi Transilvania 
 
Amplasare în apropiere de 
zone naturale protejate pe 
defileul Oltului 
 
Accesibilitate rutieră şi CF 
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Distanţe mari faţă de 
aeroporturi (Sibiu şi 
Bucureşti), cu legătură spre 
acestea prin drumuri 
naţionale şi parţial 
autostrada 
 
Segregarea orașului prin 
axul DN 7 - trafic greu 
intens 
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Creşterea accesibilităţii şi 
mobilităţii prin realizarea 
coridorului paneuropean IV 
(autostrada A1, tronson 
Piteşti – Sibiu) 
 
Realizarea legăturilor cu 
localităţile componente 
prin realizarea de poduri 
pietonale peste râul Olt 
 
Amplasat în nordul 
Olteniei, zonă cunoscută cu 
resurse naturale pentru 
sănătate (Olăneşti, Govora, 
Ocnele Mari), cu nucleu 
coordonator municipiul 
Râmnicu Vâlcea 

pe
ri
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le

 

Scăderea numărului de 
trenuri pentru persoane 
care traversează localitatea 
 
Diminuarea tranzitului auto 
în zonă prin dezvoltarea 
culoarului Ploieşti - Braşov 
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Dezvoltare economică / turism 

Activităţile economice principale sunt turismul și fabricarea 

hârtiei și cartonului ondulat. Activitatea turistică se poate 

desfăşura in peisajul bazinului râului Olt, înconjurat de munţi 

pitoreşti, definind unul dintre punctele cu cel mai mare potenţial 

turistic al ţării, într-o zonă cu un microclimat stabil și fără 

schimbări bruște de temperatură. Este un oraş a cărui apariție, 

involuție sau evoluție a fost, în ultimii 250 de ani, legată 

permanent de izvoarele de apă minerală și termală, dar și de 

turism ca principală resursă economică.  

Turismul poate fi considerat în oraşul  Călimănești ramura 

economică cu cel mai mare potenţial de creştere având în 

vedere zona deosebit de frumoasă, unică în Europa. De aceea, 

cel mai mare angajator și cea mai importantă firmă, ca cifră de 

faceri și profit înregistrate la nivelul orașului, este societatea 

Călimănești Căciulata SA (ce deține hotelurile Căciulata, Cozia, 

Oltul, Central, Teilor, pensiunea Pescăruș și vilele Liliacul, 

Trandafirul, Turnu și Furnica). Potenţialul local nu este valorificat 

la reala lui valoare, iar analiza informaţiilor existente cu privire la 

dotările zonei şi la numărul de turişti atraşi, evidenţiază acest 

lucru. Pe de altă parte trebuie identificate şi prezervate acele 

forme ale activităţilor turistice care să nu interfereze cu 

biodiversitatea specifică zonei şi care să nu aducă modificări 

peisajului natural și surselor de ape minerale.  

De asemenea, se poate observa o mișcare mult prea subtilă de 

diversificare a activităților economice locale, însă la un nivel mult 

prea mic pentru a avea un impact considerabil în crearea 

locurilor de muncă.   
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Activităţi economice 
existente legate de turism 
preponderent balneo 
 
Existenţa locurilor de 
cazare în structuri de 
diverse categorii (hoteluri, 
pensiuni etc.) 
 
Existenţa structurilor de 
convenţii şi expoziţii 
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Lipsa de investiţii pentru 
susţinerea turismului  
 
Lipsa locurilor de muncă 
 
Caracterul sezonier al 
activităţilor turistice 
 
Absenţa unor măsuri active 
de promovare a turismului 
și a produselor locale 
 
Lipsa activităţilor de 
agrement complementare 
turismului balneo 
 
Lipsa unor structuri de 
cazare de categorie 4 stele 
şi a dotărilor aferente 
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Dezvoltarea activităţilor 
turistice bazate pe 
potenţialul natural şi 
construit existent 
 
Dezvoltarea în apropiere a 
turismului montan de iarnă 
(pârtie Vidra şi Rânca)  
 
Amplasarea în apropierea 
municipiului Râmnicu 
Vâlcea, pol de atracţie 
pentru activităţi recreative 
(teatru, filarmonică, 
terenuri şi săli de sport, 
etc.) 

pe
ric

ol
e 

Migrația forţei de muncă 
 
Lipsa structurilor pentru 
pregătirea personalului în 
domeniul balneo 
 
Competiţia cu alte 
destinaţii turistice din judeţ 
(Olăneşti, Govora, Ocnele 
Mari)  
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Echipare cu infrastructură și servicii 

Deşi starea infrastructurii în Călimănești nu este satisfăcătoare, 

la data elaborării prezentei lucrări se poate observa că au existat 

anumite inițiative ale autorităților centrale, în ultimii ani, 

materializate prin proiectele de extindere a rețelei de alimentare 

cu apă, canalizare şi reabilitare de străzi. In prezent mai puțin de 

50% din locuitorii orașului sunt racordați la sistemul de 

alimentare cu apă și de colectare a apelor uzate, doar locuitorii 

stațiunii Călimănești-Căciulata fiind racordați în întregime la 

sistem.  

Apele uzate menajere ajung în prezent într-o staţie de epurare 

mecano-biologică. In oraşul Călimănești, toți consumatorii 

casnici, sociali sau locali sunt racordați la sistemul de alimentare 

cu energie electrică. 

Serviciile de sănătate publică sunt asigurate pentru populație, în 

limitele unei bune funcționări. Proporția medicilor și 

personalului din mediul privat este covârșitoare, fiind de 5 ori 

mai mulți medici în domeniul privat decât în domeniul public. La 

acestea se adaugă două laboratoare de tehnică dentară 

(privată). Prin urmare, la o populație de 8690 locuitori, 

Călimănești înregistrează 2.5 medici la 1.000 locuitori, un nivel 

situat sub media Uniunii Europene care depășește 3 medici la 

1.000 locuitori.  

Infrastructura de educație  are ca instituție principală Grupul 

Scolar Economic Administrativ și de Servicii Calimănești  ce 

deservește o populație școlară de aproape 587 de copii, 

populația fiind în scădere. 
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Existenţa reţelelor de 
utilităţi – apă, canalizare 
menajeră şi pluvială, 
energie electrică, gaze, 
voce-date 
 
Existenţa transportului 
public 
 
Existenţa unui sistem de 
management al deşeurilor 
 
Existenţa surselor de 
încălzire cu apă geotermală 
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Echiparea edilitară nu 
acoperă întreaga suprafată, 
sau este în stare proastă în 
anumite zone 
 
Lipsa legăturilor auto între 
gara CF şi centrul oraşului 
 
Lipsa unor studii pentru 
gestionarea mai eficientă a 
surselor de apă geotermală 
 
Lipsa fondurilor pentru 
terminarea clădirii liceului 
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Utilizarea energiilor 
regenerabile (alternative) – 
pentru iluminat public, 
încălzire şi transport public 
(maşini electrice, apă 
geotemală) 
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 Scăderea atractivităţii 
turistice din cauza echipării 
precare cu servicii si utilităţi 
publice 
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Cadrul natural și construit 

Din punct de vedere al mediului natural si al mediului urban, 

teritoriul administrativ al Oraşului Călimănești este situat intr-o 

depresiune intramontană în care cele două localități – 

Călimănești și Căciulata – ale căror resurse sunt valorificate încă 

din 1830 și în care există activitățile specifice turismului balnear, 

s-au dezvoltat complementar. Peisajul urban indică o imagine 

tipică pentru o staţiune balneoclimaterică montană cu renume 

dobândit în sute de ani de existenţă. Condiţiile naturale de relief, 

de climă, materialele de construcţii folosite la cladiri, caracterul 

unic  al peisajului şi izvoarele de apă minerală au influenţat 

poziţia oraşului, structura și înfățișarea acestuia. In localitatea 

Călimănești, ansamblul istoric de pe Calea lui Traian reprezintă 

centrul vital al orașului, ax care se prelungește până în 

localitatea Căciulata. De-a lungul acestei axe privirea este 

concentrată spre clădirile ce o mărginesc sau spre elementele 

deosebite ale cadrului natural şi izvoarele de apă minerală. În 

anumite zone, de exemplu în dreptul Mănăstirii Cozia se 

propune includerea malului stâng al Oltului în zona protejată, 

pentru a nu se interveni în peisajul deosebit de valoros din jurul 

acestui monument de primă valoare pentru arhitectura 

României. Monumentele istorice şi arhitectonice din această 

zonă reprezintă elementele ce atrag vizitatorii şi concentrează 

mişcarea spre zonele de interes, scoţând în evidenţă valorile 

construite şi naturale ale oraşului – staţiune. Datorită lipsei 

activităților economice poluante, în general, starea calității 

elementelor mediului urban (calitatea aerului, calitatea apelor 

subterane și a celor de suprafață) este foarte bună, neexistând 

amenințări de acest gen. 

Patrimoniul construit, pe de altă parte, se află intr-o proporție 

importantă în stare de declin – din punct de vedere 

architectural, social și economic: multe clădiri prezintă risc 

structural, alte clădiri au fost abandonate, proprietarii privați nu 

investesc în clădirile de patrimoniu.  
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Istorie, tradiţii, patrimoniu 
– Parcul Naţional Cozia, 
parte integrantă a Reţelei 
Ecologice Natura 2000 
 
Resurse turistice antropice: 
Ansamblul Mânăstirii Cozia, 
Mânăstirea Turnu, Castrul 
Roman Arutela, Schitul 
Ostrov etc.  
 
Condiţii climatice favorabile 
turismului de sănătate şi 
pentru sport 
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Starea de degradare a 
patrimoniului construit 
 
Lipsa unor programe / 
proiecte de punere în 
valoare a cadrului natural  
 
Cadrul urban rezultat din 
urbanizarea unor lotizări de 
tip agricol (loturi înguste şi 
lungi) 
 
Slaba legătură între 
localităţile componente 
amplasate pe cele două 
maluri ale râului Olt 
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Fond construit  valoros  
 
Dezvoltarea altor tipuri de  
turism (monahal) 
 
Reabilitarea bazelor de 
tratament  
 
Existenţa amenajării 
hidrotehnice (diguri), cu 
posibilitatea utilizării 
pentru pietonal / 
promenadă şi valorificarea 
cadrului amenajat 

pe
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Creşterea poluării  
 
Distrugerea peisajului  
 
Degradarea până la 
dispariţie a patrimoniului 
construit 
 
Lipsa unor programe de 
susţinere financiară pentru 
păstrarea identităţii locale 
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Administrația publică locală  

Primăria orașului Călimănești se ocupă de managementul 

eficient al orașului, care include relația cu cetățenii, oferta de 

servicii publice și implementarea politicilor de dezvoltare prin 

programe și proiecte. Primăria are în implementare o serie de 

proiecte importante de investiții în infrastructură  si servicii 

(prezentate în capitolul I), fără a avea însă o unitate specială de 

management si implementare a proiectelor finanțate din fonduri 

externe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe baza concluziilor etapei de analiză, în cadrul atelierului de 

lucru organizat în 11.12.2013, au fost identificate principalele 

puncte tari (S) și puncte slabe (W) ale orașului, precum și 

oportunitățile (O) și pericolele (T) ce vizează dezvoltarea 

acestuia. Matricea acestor elemente de analiză SWOT se 

prezintă astfel: 
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Proiecte de dezvoltare 
implementate cu succes 
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Lipsa unei unităţi speciale 
de implementare a 
proiectelor finanţate din 
fonduri externe 
 
Slaba comunicare cu 
cetăţenii 
 
Lipsa personalului calificat 
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Sprijin financiar EU 2014-
2020 
 
Dezvoltarea capacităţii 
primăriei de implementare 
a proiectelor PIDU (PUG, 
regulament) 
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Diminuarea resurselor 
financiare disponibile 
pentru implementarea 
proiectelor 
 
Lipsa informării suficiente 
în legătură cu programele 
de finanţare europeană 
 
Buget local insuficiant 
pentru sustenabilitatea 
dezvoltării localităţilor 
componente 
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1.2 ANALIZA SWOT INTEGRATA 

 

PUNCTE TARI 
 

 Amplasare directă pe drumul expres E81, pe traseul de 

legătură între Oltenia şi Transilvania  

 Apropierea de municipiile Râmnicu Vâlcea și Sibiu 

 Prezenţa apelor minerale valoroase cu proprietăţi curative  

 Poziţionare geografică și climaterică favorabilă  

 Amplasament și mediu natural atractiv  

 Bioclimat şi cadru natural valoros, nepoluat 

 Valori culturale și istorice prezente  

 Atracții turistice în împrejurimi  

 Administrație activă și implicată  

 Infrastructură existentă pentru spa, turism balnear, sporturi în 

natură, timp liber 

 Existenţa resurselor regenerabile (lemnoase, eoliene, solare,) 

posibil de utilizat în cadrul unui sistem de încălzire locale  

 

OPORTUNITATI 
 

 Dezvoltarea de noi produse și servicii turistice  

 Posibilitatea creării unor noi tipuri de cooperare cu celelalte 

stațiuni turistice din zonă pentru a crea un pol turistic balnear 

de importanță națională și regională 

 Valorificarea cadrului natural înconjurător 

 Ridicarea standardelor de calitate pentru servicii și utilități 

atât la nivel urban, cât și în turism 

 Creșterea numărului de turiști, atât locali, cât și internaționali  

 Existența programelor europene de finanțare  

 Creșterea numărului de clădiri renovate și reabilitate  

 Dezvoltarea unei unități de formare profesională în turism 

 Furnizarea de produse sportive pe timp de iarna  

 Realizarea unui sistem de licențe în turism implementat la 

nivel local 

 

 

CE FACTORI FAC 

CALIMANESTIUL PUTERNIC?   

 
 

 

CE FACTORII POT SUSTINE 

DEZVOLTAREA ORASULUI? 
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PUNCTE SLABE 
 

 Lipsa activităților de recreere suport turismului 

 Lipsa unui program susținut de formare în turism 

 Lipsa cadrelor medicale specializate în domeniul turismului 

balneo-climateric 

 Lipsa unor programe / proiecte de punere în valoare a cadrului 

natural (ex. trasee montane) 

 Absenţa unor măsuri active de protejare şi valorificare a 

cadrului natural 

 Lipsa de finanțări în sectorul de marketing turistic pentru 

identificarea produselor de turism, a creării acestora și a 

formelor de promovare 

 Lipsa unei unităţi speciale de implementare a proiectelor 

finanţate din fonduri externe 

 

 

PERICOLE 
 

 Dependența față de sistemul de vouchere subvenționate 

 Apariția de noi destinatii competitive în piața de turism 

(Olăneşti, Govora, Ocnele Mari) 

 Creșterea costurilor de energie influențând tariful de cazare 

 Scăderea atractivităţii turistice datorită echipării precare cu 

servicii si utilităţi publice 

 Diminuarea resurselor financiare disponibile pentru 

implementarea proiectelor 

 Diminuarea cotei din bugetul local, provenite din transferul de 

la  bugetul județean 

 

 

 

 

 

 

IN CE DOMENII ESTE 

CALIMANESTIUL SLAB? 

 
 

CE FACTORI POT AFECTA 

DEZVOLTAREA ORASULUI? 
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A.2 SCENARII DE DEZVOLTARE 
Staţiunea Călimanesti-Căciulata reprezintă o comunitate a cărei 

dezvoltare este generată din două surse: (1) investiţiile în 

infrastructura urbană realizate prin managementul public al 

primăriei şi (2) investiţiile private, realizate în lucrări de 

îmbunătăţire a patrimoniului construit, în principal cu funcţiune 

balneară. Rezultatele acestor investiții conduc la îmbunătăţirea 

condițiilor de locuire, a imaginii stațiunii şi a condiţiilor de cazare 

şi de tratament pentru vizitatori.  

 

Scenariile propuse se referă la condiţiile de durabilitate asigurate 

prin finanţarea cererii şi ofertei pentru turismul balnear. Prin 

cerere se înţelege sistemul subvenţionat de bilete de tratament 

sau turism pe piaţa liberă, iar prin ofertă, infrastructura turistică 

şi serviciile suport. Cele două scenarii propuse răspund la 

întrebarea de ce? şi cum? ar trebui asigurate condiţiile de 

durabilitate a dezvoltării Staţiunii Călimănești-Căciulata. Cele 

două scenarii au în comun ipoteza unor cheltuieli identice de 

operare şi de întreţinere a oraşului şi a proiectelor de investiții 

realizate până în prezent, sau  aflate în faza de implementare.  

 

Scenariul 1 

Scenariul porneşte de la premiza că motorul dezvoltării bazat 

numai pe profitul operatorului de turism nu este suficient pentru 

dezvoltarea stațiunii şi că trebuie găsite și alte forme de 

susţinere a acestui motor, prin măsuri de stimulare a cererii. În 

consecinţă, scenariul gândeşte sistemul balnear în conformitate 

cu misiunea sa socială: starea de sănătate a unei naţiuni, 

persoane active sau pensionari, este de interes pentru guvern, 

sindicate şi patronate, deopotrivă.  

 

In acest scenariu, dezvoltarea se bazează pe avantajele 

competitive date de existenţa resurselor naturale, de calitatea  
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geografiei locului şi de calitatea valorilor de patrimoniu. Prin 

implementarea proiectelor propuse prin Strategia de Dezvoltare 

se va asigura, până în anul 2020, creşterea ofertei de servicii 

turistice precum și ridicarea gradului de atractivitate a stațiunii 

prin reabilitarea patrimoniului construit şi de mediu.  

 

Rezultatul măsurilor de stimulare a ofertei prin proiecte oferă ca 

rezultat o comunitate stabilă şi prosperă, cu acces la servicii de 

calitate şi la locuri de muncă, ce practică activităţi turistice 

prietenoase mediului natural.  

 

Măsurile de stimulare a cererii vin prin continuarea sistemului de 

bilete de tratament, dar gândit într-o altă filozofie şi anume, 

bilete de tratament la pachet cu indicatori de performanţă. 

Aceste măsuri trebuie să ajute pregătirea sistemului de turism 

balnear în intrarea pe piaţa liberă. Mai exact sistemul de oferire 

a biletelor de tratament trebuie orientat către finanţarea unor 

servicii de bună calitate în folosul consumatorului de turism 

balnear.  

 

Scenariul 2 

Scenariul al doilea este cel în care sistemul balnear este operat 

în condiţiile pieţei libere. In acest scenariu infrastructura 

turistică de tratament şi managementul turistic intră în 

competiţie directă cu alte oraşe staţiuni similare europene, pe 

bază de calitate-preț.  

 

In condiţiile acestui scenariu operatorii privaţi se vor confrunta 

singuri cu impactul pieţei. Costurile necesare îmbunătăţirii şi 

dezvoltării infrastructurii balneare sunt semnificative, greu de 

accesat prin sistemul bancar, iar resursele umane calificate pe 

servicii balneare şi de turism sunt insuficiente.  

 

Este posibil ca un procent redus să reziste acestor provocări, dar 

cu cât cei rămaşi în piaţă sunt mai puţini, cu atât dezvoltarea  
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economică locală este mai mică, iar veniturile la bugetul local 

mai reduse. In final, pe termen mediu economia urbană se va 

baza pe un sigur motor, cel al sectorului privat rămas în piaţă, 

care nu va genera suficiente locuri de muncă şi nu va putea 

contribui la o dezvoltare urbană durabilă.  

 

Bugetul local în scădere va face cu greu faţă cheltuielilor de 

operare şi întreţinere a oraşului, Călimănești-Caciulata 

rămânând în continuare o comunitate fără capacitatea de a 

reţine propria generaţie tânără şi de atragere de noi resurse 

umane calificate. 


