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Începând cu anii ’90, turismul durabil a devenit un domeniu de cercetare extrem de 

popular, dată fiind, pe de o parte, preocuparea globală pentru promovarea dezvoltării 

durabile și, pe de altă parte, diversificarea ofertelor turistice și emergenţa unor elemente de 

impact asupra economiei, societăţii și a mediului. Statisticile internaţionale prezintă un 

număr record de peste 1,2 miliarde de turiști internaţionali în anul 2016 și o creștere cu 3,9% 

a sosirilor turistice internaţionale. La nivel global, industria turismului și a călătoriilor are 

un aport de 10% la PIBul global (7,6 miliarde USD în 2016) și generază circa 298 milioane 

de locuri de muncă; în același timp, turismul reprezintă 7% din exporturile globale de bunuri 

și servicii, având o rată de creștere mai mare decât media exporturilor globale (UNWTO, 

2017).  

Datorită unor factori precum creşterea puterii de cumpărare a consumatorilor - care au 

devenit din ce în ce mai mobili, îmbunătăţirea accesibilităţii către regiunile turistice, apariţia 

unor noi modalităţi de transport foarte accesibile consumatorilor precum curse low-cost, 

schimbarea în stilul de viaţă al consumatorilor etc., turismul a devenit un sector economic 

global cu un impact deosebit de important asupra dezvoltării socio-economice şi ecologice a 

regiunilor şi naţiunilor. După cum evidenţiază Paci şi Marrocu (2013), dezvoltarea regională 

este puternic influenţată în mod pozitiv de turismul intern şi internaţional. În plus, dezvoltarea 

turismului reprezintă un instrument cheie pentru dezvoltarea regională întrucât aceasta 

generează venituri şi determină crearea de noi locuri de muncă pentru comunitatea locală şi 

stimulează apariţia de noi activităţi economice, precum activităţi de construcţie, comerciale 

etc. Astfel, în contextul dezbaterii globale și europene asupra dezvoltării durabile, se remarcă 

o nevoie deosebită pentru reflecţie asupra dezvoltării turistice durabile, în care interesele socio-

economice asociate sectorului turistic sunt aduse în echilibru cu constrângerile de mediu, atât 

în prezent cât şi în viitor.   

  În acest context, premisa de la care pornește prezenta lucrare este aceea că turismul 

are un potenţial ridicat de reducere a disparităţilor la nivel teritorial și de contribuţie la 

dezvoltarea regională echilibrată, cu condiţia ca efectele de multiplicare pe care acesta le 



generează să fie internalizate în mod coerent, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

Studiul aduce în atenţie în mod particular cazul Regiunii Nord-Est din România, una dintre 

cele mai puţin dezvoltate regiuni ale Uniunii Europene, care prezintă importante rămâneri 

în urmă din punct de vedere structural și socio-economic. Scopul urmărit este acela de a 

investiga potenţialul și elementele de impact ale turismului asupra dezvoltării acestei 

regiuni, evidenţiind totodată poziţia acesteia în context internaţional și naţional și 

implicaţiile în planul sustenabilităţii.   

Lucrarea este structurată în două părţi principale și șase capitole. Prima parte a 

lucrării prezintă stadiul actual al cercetărilor în domeniu pe plan naţional și internaţional. 

Obiectivul vizat este acela de a identifica modelele teoretice propuse în literatura de 

specialitate pentru analiza și planificarea turismului durabil la nivel regional, cu scopul de 

a fundamenta cercetarea empirică pe baze știinţifice. Astfel, primul capitol al lucrării – 

”Turismul și dimensiunea regională a dezvoltării durabile” - prezintă reperele teortice, 

obiectivele și modelele conceptuale ale dezvoltării durabile la nivel regional, evidenţiind 

totodată principiile, formele și elementele de impact ale turismului în sistemul dezvoltării 

regionale. 

 Cel de-al doilea capitol al lucrării  - ”Modele de analiză a turismului durabil din 

perspectivă regională” – așază faţă în faţă factorii ofertei și ai cererii turistice și prezintă 

efectele acestora de stimulare a veniturilor, producţiei și ocupării. Capitolul introduce o serie 

de aplicaţii econometrice pe baza cărora se poate estima impactul turismului asupra 

dezvoltării regionale, respectiv un model logit combinat pentru studierea intenţiei de 

revenire a turiștilor într-o localitate turistică, un model de regresie cu luarea în considerare 

a elementelor spaţiale pentru evaluarea caracteristicilor definitorii ale unităţilor de cazare în 

turismul rural și un model de optimizare a creșterii regionale cu luarea în considerare a 

influenţei mediului. Ultima parte a acestui capitol prezintă semnificaţia în planul strategiilor 

și programelor de dezvoltare regională, aducând în atenţie concepte recente folosite în 

planificarea turismului durabil precum”capitalul teritorial” sau ”specializarea inteligentă în 

turism”.  

Cea de-a doua parte a lucării prezintă cercetarea empirică propriu-zisă, ale cărei 

obiective specifice pot fi sintetizate după cum urmează:  

- Identificarea principalelor evoluţii și tendinţe în dezvoltarea turismului durabil la nivel 

global, european și naţional. 



- Analiza contribuţiei turismului la dezvoltarea regională în România, prin aplicarea de 

metode si modele statistico-econometrice . 

- Analiză cantitativă a contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunii Nord Est din 

România, cu accent pe judetul Suceava, considerat un exemplu de bune practici, în 

special prin prisma produsului turistic Bucovina. 

- Identificarea direcţiilor strategice de dezvoltare durabilă a turismului în România.   

Obiectivele cercetării empirice, ipotezele de lucru, baza de date și metodologia 

cercetării sunt evidenţiate distinct în cadrul celui de-al treilea capitol al lucrării.  

Analiza principalelor evoluţii și tendinţe în dezvoltarea turismului durabil pe plan 

internaţional (Capitolul 4) aduce în atenţie date cantitative care descriu fluxurile turistice 

internaţionale prezente și prognozate, reliefând totodată performanţele ţărilor europene în 

clasamentul global realizat pe baza Indicelui Competitivităţii Globale a Turismului și 

Călătoriilor. Prezentarea cadrului strategic european pentru turismul durabil este menită să 

identifice direcţiile de acţiune pentru susţinerea turismului durabil și bunele practici de 

mediu pentru îmbunătăţirea aspectelor transversale din sectorul turismului.   

Cel de-al cincilea capitol al lucrării conturează profilul turistic al României în context 

european, descrie cadrul strategic și operaţional al turismului în România și prezintă evoluţia 

fluxurilor turistice la nivelul regiunilor din România și elementele de impact la nivel 

regional. Analizele realizate acoperă perioada 1990 – 2018 și folosesc indicatori de structură 

și indicatori de dinamică; pentru analiza gradului de concentrare a numărului de turiști la 

nivel regional este folosit indicatorul de concentrare Herfindahl normalizat, în timp ce 

estimarea impactului unor factori esenţiali în dezvoltarea turismului regional din România 

în perioada 1995 – 2018 (instituţii culturale, incidenţa criminalităţii, infrastructură) folosește 

diverse model econometrice cu date de tip panel.  

Analiza turismului și a situaţiei dezvoltării regionale în Regiunea Nord – Est este 

integrată în cel de-al șaselea capitol al lucrării, care aduce în atenţie factorii cererii și ai 

ofertei turistice și estimează, cu ajutorul analizei de regresie, relatia dintre sosirile de turisti 

si  PIB-ul regional în perioada 2000 – 2018. În mod distinct, capitolul prezintă contribuţia 

judeţului Suceava la dezvoltarea turismului în regiunea Nord-Est și evidenţiază 

externalităţile pozitive și negative asociate dezvoltării durabile a turismului în această zonă. 

Cu ajutorul statisticilor spațiale și al tehnologiilor GIS, lucrarea pune în lumină aglomerările 



de tip cluster cu valori semnificative ale pagubelor produse de inundații, care au impact 

asupra dezvoltării durabile a turismului.  

Ultima parte a lucrării prezintă modalităţile prin care potenţialul turistic poate fi 

valorizat prin crearea unor produse turistice complexe, așa cum este cazul produsului turistic 

Bucovina și prin folosirea abordărilor bazate pe capitalul teritorial și specializare inteligentă. 

Modelul de planificare strategică în turism propus în cadrul lucrării sugerează folosirea 

abordărilor integrate (de exemplu, ”modelul lanţului valoric în turism”), bazate pe guvernare 

pariticipativă, multi-nivel, care prioritizează aspectele legate de inovare (”turism 

inteligent”), mediu și devoltare (”turism durabil, favorabil dezvoltării echilibrate”).   

 

 


