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CUVINTE CHEIE 

 

Dezvoltare durabilă, turism, gastronomie, produse alimentare tradiţionale, promovare, 

producători, consumatori, asociere, atestare, competitivitate, dezvoltare economică, socială şi 

ecologică, valorificare, proiectul “Regiune Gastronomică Europeană”, Sibiu, România. 

 

REZUMATUL TEZEI 

 

Tema acestei lucrări de doctorat abordează analiza contribuţiei produselor alimentare 

tradiţionale la promovarea durabilă a turismului din România. În vederea atingerii acestui scop, au 

fost propuse următoarele obiective: delimitarea conceptului de „dezvoltare durabilă” din 

perspectiva turismului gastronomic, identificarea principalelor particularităţi gastronomice din 

România în funcţie de regiunea istorică, determinarea tendinţelor de pe piaţa produselor alimentare 

din România, structurarea geografică a ofertei de produse alimentare tradiţionale româneşti pe 

teritoriul ţării, identificarea principalelor modalităţi de valorificare a produselor tradiţionale 

româneşti prin intermediul târgurilor şi festivalurilor, identificarea profilului consumatorului de 

produse alimentare tradiţionale şi nu în ultimul rând determinarea impactului economic, social şi 

ecologic, rezultat în urma participării la proiectul „Regiune Gastronomică Europeană” în ceea ce 

priveşte promovarea turistică a regiunii Sibiu.  

Demersul ştiinţific decurge din complexul de cercetări exploratorii, descriptive și cauzale, 

realizate în cadrul acestei lucrări pentru a înțelege și a cunoaște cât mai bine conceptele dezbătute 

în partea teoretico-conceptuală. Prin combinarea metodologiilor de cercetare calitativă cu cele 

cantitative s-a urmărit conturarea unui peisaj analitic cât mai clar cu putință.  

Lucrarea de faţă, realizată în cadrul perioadei de cercetare doctorală, propune câteva 

răspunsuri la unele probleme şi direcţii de dezvoltare durabilă a turismului românesc. Astfel, prin 

cercetările de piaţă realizate, s-a urmărit identificarea percepţiei producătorilor şi consumatorilor 

cu privire la piaţa produselor alimentare tradiţionale, în vederea propunerii unor soluţii practice, 

astfel încât promovarea acestora să contribuie la dezvoltarea durabilă a turismului. Din concluziile 

cercetărilor efectuate a reieșit faptul că, în vederea unei mai bune promovări a produselor 

gastronomice tradiționale românești, ar trebui realizate mai multe proiecte de anvergură, cu impact 

atât național cât și internațional, prin implicarea mai intensă a autorităților locale și a celorlalte 

instituții publice (de învățământ și cercetare). Propunerile au vizat inclusiv marketerii de produse 

alimentare tradiţionale româneşti, care ar trebui să aibă în vedere o mai bună adaptare şi orientare 

către comportamentul şi profilul consumatorilor de produse alimentare tradiţionale, dar şi către 

componentele mediului înconjurător care le influenţează comportamentul de consum.   
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