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Stressul și poluarea manifestate permanent în viața de zi cu zi au modelat stilul de viață al 

omului modern și au contribuit la accentuarea dinamismului turismului. Implicațiile socio-

economice ale turismului determină un impact direct și indirect asupra creșterii economice, 

determinând apariția unor consecințe semnificative în ceea ce privește progresul educațional și 

cultural bazat pe protecția și conservarea mediului. Interdependența manifestată pregnant între 

mediu, produsele și serviciile turistice la nivel regional determină dezvoltarea regională a 

României. Totodată, elementele constitutive intercondiționate, conduc la o gestionare rațională și 

responsabilă a resurselor și a rezultatelor, bazată pe conservare și protejare a mediului, formând 

o pârghie a dezvoltării regionale sustenabile. 

În acest context, teza de abilitare prezintă pe de o parte o sinteză a celor mai semnificative 

rezultate științifice înregistrate după terminarea stagiului de cercetare doctorală din  2005, iar pe 

de altă parte o scurtă evidențiere a realizărilor profesionale, academice și a planurilor de 

dezvoltare profesională, academică și a cercetării științifice. 

Preocupările în domeniul ciberneticii și statisticii economice au continuat pe direcția 

cercetării turismului ca element de bază al dezvoltării regionale sustenabile a României. 

Abordate într-o manieră complexă, multidimensională, problemele de măsurare a activității de 

turism la nivel regional sub incidența sustenabilității au necesitat derularea unor multiple 

cercetări. Indicatorii utilizați în procesul de evaluare, metodologiile și metodele statistico-

econometrice aplicate au vizat analiza evoluției turismului, a comensurării acestuia și a 

previzionării lui la nivel regional, precum și o apreciere a comportamentului turiștilor în 

contextul stabilit. Această orientare fost abordată prin prisma importanței științifice și practice a 

triunivocității relației dintre turism, dezvoltare regională și sustenabilitate, având în vedere 

împărțirea teritorială a României pe județe și pe cele opt regiuni de dezvoltare: Nord-Vest, 

Centrală, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, București-Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Vest. 

Orientările tematice ale tezei de abilitare au avut în vedere în primul rând elaborarea unui 

capitol în care au fost prezentate metode conceptuale privind relația turism - dezvoltare 

regională – sustenabilitate în România. Acest capitol include aspecte privind comensurarea 

conceptuală dintre interdependența turismului și dezvoltarea regională sustenabilă.  

 

 



Abordarea triunivocității relației turism - dezvoltare regională – sustenabilitate a inclus 

prezentarea condițiilor de realizare a echilibrului creșterii economice durabile, în care locul 

prioritar îl ocupă mediul ambiant și calitatea vieții, în legătură strânsă cu starea de sănătate a 

individului și turismul. Totodată, luând în considerare ipostazele abordării dezvoltării durabile 

(ecologic și ambiental, economic, socio-uman și educațional-cultural, tehnico-tehnologic, 

legislativ, politic) sunt prezentați indicatorii dezvoltării durabile ca indicatori de: resurse, sinteză, 

rezultate, sectoriali, regionali și locali. Capitolul este completat prin evidențierea procesului 

comensurării turismului în viziunea dezvoltării regionale sustenabile. Astfel, locul și rolul 

turismului în procesul dezvoltării regionale sustenabile, ca o primă referință, are în vedere opt 

trăsături fundamentale ale turismului: mijloc de diversificare a structurilor, mijloc de valorificare 

a resurselor, creator şi utilizator de venit naţional, creator de noi locuri de muncă, stimulator al 

investiţiilor, factor de atenuare a fenomenului inflaţionist, componentă a relaţiilor externe. 

Efectele directe, indirecte şi induse ale turismului asupra altor sectoare ale economiei sunt tratate 

fie ca multiplicator turistic al rezultatelor, tranzacțiilor, veniturilor, ocupării forței de muncă, 

venitului guvernamental, importurilor, fie prin intermediul unor tipuri de modele condiționate 

într-o oarecare măsură de gradul de dezvoltare economică al regiunii (Modelul teoretic de bază, 

Multiplicatorul veniturilor keynesian, Modelul ad-hoc, Modelul lui Brian H. Archer, Modelul 

creat de B.H.Archer şi Owen, Modelul lui Harry G. Clement). Totodată, turismul durabil este 

analizat și interpretat și prin intermediul altor două tipuri de indicatori: fundamentali (nivelul 

regiunilor turistice naţionale sau internaţionale) și suplimentari (utilizaţi numai pe zone turistice). 

Al doilea capitol prezintă metodele și modelele de analiză a dezvoltării regionale 

sustenabile a României ca urmare a implicațiilor turismului. 

Inițial în acest capitol sunt incluse aspecte privind modelarea comportamentului turiștilor 

prin intermediul evidențierii tendinței evolutive a turismului românesc în dezvoltarea regională 

sustenabilă și prin relația dintre turism, presiune turistică și sustenabilitate. 

Turismul rural prin conţinutul, evoluţia şi consecinţele practicării sale evidenţiază 

interdependența natură – ecologie - dezvoltare durabilă – sustenabilitate, conturându-se astfel ca 

pilon al dezvoltării sustenabile a turismului în general. Evoluția relației turism rural-dezvoltare 

regională-sustenabilitate este analizată prin intermediul mutațiilor structural teritoriale a 

indicatorilor de caracterizare a activității turismului rural, prin cuantificarea disparităților 

turistice regionale în procesul sustenabilității și prin model de analiză a interdependenţei dintre 

indicatori de cuantificare a turismului rural şi dezvoltarea regională sustenabilă a României. 

 

 



Turismul în previzionările și strategii de dezvoltare regională sustenabilă este abordat din 

perspectiva presiunii turistice din România sub incidența sustenabilității, printr-o analiză de 

cointegrare în care se testează existenței unei relații de lungă durată. Studierea  interdependenței 

turismului cu alte domenii în viitorul dezvoltării regionale sustenabile vizează eco-inovarea și 

politica de mediu prin intermediul taxelor de mediu. În acest context, sunt abordate aspecte 

privind eco-inovarea prin construirea unui indice compozit și prin utilizarea unor tehnici de 

analiză multidimensională. În ceea ce privește politica de mediu prin intermediul taxelor de 

mediu a fost realizată o analiză a unui design al clusterului privind influența impozitării energiei 

în dezvoltarea unei paradigme economice cu identificarea posibilelor convergențe și cauzalități 

între creșterea PIB și impozitarea energiei, cu perspective de aplicare diferențiată a acestora pe 

regiuni, în raport cu PIB-ul regional, cu gradul de dezvoltare al acestora, cu necesitățile lor, cu 

presiunea turistică exercitată și cu nivelul comportamental al turiștilor în contextul manifestării 

sustenabilității. 

Teza de abilitare prezită în a doua parte capacitatea de armonizare a realizărilor 

profesionale cu cele academice prin prezentarea activității didactice, de cercetare și de 

recunoaștere a impactului acestora. Maniera de prezentare a permis stabilirea  planurilor de 

dezvoltare profesională, academică și a cercetării științifice prin direcții și căi viitoare care să 

determine o creștere a performanței personale și academice. 


