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Prin elaborarea acestui studiu dorim să ne aducem contribuţia noastră modestă la cercetarea
unui domeniu important al vieţii economico-sociale, aşa cum este turismul, atât la nivel teoretic cât
şi empiric. Suntem încrezători că perfecţionarea managementului strategic în acest domeniu va
facilita creşterea gradului de eficienţă a activităţii tuturor unităţilor cu caracter turistic.
Studiul nostru este centrat pe cercetarea situaţiei actuale a turismului din judeţul Sălaj, în
speranţa de a oferi recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia din punct de vedere al
managementului dezvoltării durabile. Totodată scopul acestei cercetări este de a aduce clarificări
fondului teoretic al conceptului de dezvoltare durabilă în turism, precum şi de a evidenţia beneficiile
pe care managementul strategic al dezvoltării turismului durabil le aduce comunităţilor. În plus,
prezentul studiu cuprinde abordări ale tuturor stakeholderilor implicaţi în dezvoltarea turismului
durabil. În acest scop, sunt analizate diferite metode şi instrumente de management strategic utilizate
în turism, inclusiv modalităţile de aplicare a teoriei stakeholderilor. Mai mult, demersul ştiinţific şi-a
propus să analizeze latura calitativă a ofertei turistice din judeţul Sălaj pe baza opiniilor turiştilor şi
să evidenţieze potenţialul de îmbunătăţire a acesteia. Un alt obiectiv l-am urmărit în lucrarea de faţă
este identificarea tuturor stakeholderilor (părţilor interesate) şi analizarea percepţiilor şi gradului lor
de participare la dezvoltarea turismului din Sălaj.
Cercetarea noastră are la bază următoarele: rolul important pe care îl joacă dezvoltarea
durabilă în cadrul managementului turistic; creşterea pe care o are turismul în perioada
contemporană; implicaţiile sociale, economice şi de mediu care sunt generate de către sectorul
turistic, exprimate prin creşterea nivelului dezvoltării economice, progresul educaţional şi
diversificarea culturală; potenţialul de dezvoltare pe care îl deţine sectorul turistic, în cadrul căruia
turismul rural reprezintă o ramură importantă.
Raportându-ne la stadiul actual al cunoaşterii, constatăm ca în anii de după cel de-al doilea
război mondial, odată cu începutul recunoscut al turismului de masă, statele, oraşele şi regiunile
încep să se promoveze în mod activ ca destinaţii turistice, alocând fonduri considerabile pentru
dezvoltarea turismului. Exista însa şi alte puncte de vedere mai critice şi mai prudente despre turism.
Cu toate acestea devine evident că, odată cu efectele pozitive, activitatea turistică aduce şi multe
influenţe negative destinaţiilor sale, afectând adesea mediul natural şi viaţa socială a comunităţilor.
Preocupările legate de impactul ecologic şi dorinţa de a păstra identităţile culturale apar pe
măsură ce creşterea oarecum necontrolată a facilităţilor şi mişcărilor turistice ameninţă mediile
naturale, împovărează resursele limitate ale unor destinaţii şi în consecinţă beneficiile economice
devin sezoniere şi oarecum incerte. Impacturile negative ale turismului sunt atribuite în primul rând
unor cadre de planificare inadecvate sau inexistente privind dezvoltarea turismului. Eşecul de a
planifica în mod proactiv dezvoltarea turismului a lăsat multe destinaţii cu o moştenire nefavorabilă
în ceea ce priveşte mediul şi viaţa socială a comunităţilor. Experienţa unor astfel de destinaţii ne
arată că este adesea prea târziu pentru a inversa sau redirecţiona dezvoltarea, iar aceste destinaţii vor
suferi întotdeauna de problemele de mediu şi sociale care sunt atât în detrimentul turiştilor, cât şi al
rezidenţilor.
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Turismul are o poziţie bine definită în cadrul dezvoltării durabile, fiind deopotrivă o industrie
care valorifică atât mediul fizic cât şi cel uman. El vinde o serie însemnată de resurse ca parte
componentă a produsului său, dar este şi activitatea care partajează unele resurse cu alte categorii
de beneficiari, inclusiv, sau în primul rând, populaţia locală (Nistoreanu, 2007, p.60). Locuitorii
decid dacă vor sprijini turismul în baza beneficiilor şi a costurilor pe care industria le-a adus pentru
ei înşişi şi pentru comunitatea lor. Participarea comunităţii locale la turism aduce mai multe
oportunităţi pentru localnici de a beneficia de dezvoltarea turismului, făcându-i astfel dornici să
profite în mod durabil. Este necesar ca stakeholderii locali să fie familiarizaţi cu conceptul de turism
durabil pentru a coordona procesul de dezvoltare. Dezvoltarea durabilă a turismului se bazează în
mare măsură pe sprijinul rezidenţilor de destinaţie, pe bunăvoinţa şi participarea acestora, deoarece
atitudinea pozitivă a rezidenţilor este foarte importantă pentru satisfacţia vizitatorilor şi repetarea
vizitelor. Prin urmare, dezvoltarea turismului nu trebuie să progreseze într-un mod ad-hoc fără un
cadru general de ghidare şi strategii predeterminate către obiectivele de dezvoltare.
Toate aceste aspecte vizând activitatea de turism sunt strâns legate de diversele abordări de
management al turismului, care au evoluat de-a lungul anilor, având tendinţa de a se concentra pe
elemente specifice planificării şi gestionării destinaţiilor. Abordarea planificării turismului durabil
este una dintre cele mai cuprinzătoare şi acceptate abordări. Conceptul durabil reprezintă un răspuns
la preocupări internaţionale mai largi cu privire la problemele ecologice, fiind susţinut pentru
sectorul turistic ca o posibilă soluţie la degradarea de mediu şi socială a resurselor.
Dezvoltarea durabilă este subiectul unei continue preocupări şi inevitabil dezbateri pe diferite
paliere, fie că ne referim la cel guvernamental, neguvernamental sau academic, atât pe plan naţional,
cât şi internaţional. Unghiurile din care este privită aceasta sunt diverse, preponderent întâlnind în
literatura de specialitate abordări de tipul ecologic durabil, economic durabil şi social/cultural
durabil. Dar, rezolvarea aspectelor în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă generează deseori
obiective conflictuale de natură economică, socială, sau legate de protecţia mediului. De aceea
considerăm că o viziune strategică este binevenită, atât la scară macroeconomică cât şi la nivel
microeconomic, în încercarea de a pune pe un palier de echilibru nevoia de dezvoltare economică şi
socială cu elementele extrem de importante legate de mediu.
În lucrarea noastră, abordarea planificării turismului durabil se bazează pe realizarea a două
condiţii prealabile: o orientare strategică pe termen lung în planificarea turismului şi participarea
stakeholderilor în procesul de planificare. Prima dintre aceste condiţii prealabile necesită
planificarea strategică care să înlocuiască abordările convenţionale de planificare. Strategia
dezvoltării durabile a turismului urmăreşte atingerea a trei obiective de bază: conservarea valorilor
resurselor turistice; experienţe îmbunătăţite ale vizitatorilor care interacţionează cu resursele
turistice şi maximizarea rentabilităţii economice, sociale şi de mediu pentru stakeholderii din
comunitatea gazdă. A doua condiţie prealabilă identificată este implicarea şi participarea mai multor
grupuri de stakeholderi în procesul de planificare şi luare a deciziilor. Aceasta este considerată o
problemă esenţială într-o abordare durabilă, deoarece în procesele tipice de planificare stakeholderii
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sunt consultaţi de obicei la sfârşitul procesului, ceea ce lasă puţine şanse pentru o intrare
semnificativă în proces. Prin urmare, autori precum Faulkner (2003) susţin că realizarea obiectivelor
de dezvoltare durabilă depinde de adoptarea unui model participativ, prin implicarea semnificativă a
comunităţii, împreună cu stakeholderii şi agenţiile guvernamentale relevante. Pe baza acestor două
condiţii prealabile identificate în cadrul abordării durabile, planificarea turismului este strategică,
adică este proactivă şi adoptă un orizont de planificare pe termen lung, în acelaşi timp căutând şi
răspunzând nevoilor stakeholderilor.
Dezvoltarea turismului durabil în zonele rurale este favorizată de natura mai puţin atinsă de
om, precum şi de moştenirea culturală şi istorică. Aceasta permite renaşterea comunităţilor rurale şi
a producţiei agricole în fermele mici, păstrează tradiţiile şi obiceiurile locale, protejează reperele
naturale, creşte bogăţia economică a comunităţii şi împiedică emigrarea. Turismul în zonele rurale
arată, o tendinţă în creştere, astfel încât în ultimii zece ani numărul unităţilor de cazare din zonele
rurale este în continuă creştere. Creşterea cererii în turismul rural este legată de schimbările din
societate, precum şi de percepţiile turiştilor. În general, oamenii sunt mai educaţi, ceea ce implică
surse de venit mai mari. Mai mult decât atât, oamenii au mai mult timp pentru petrecerea timpului
liber, pe care nu-l petrec într-o singură vacanţă din an, ci mai degrabă îl împart în câteva vacanţe
mai scurte. Deşi nu este o condiţie, educaţia superioară şi veniturile sunt într-un fel conectate de o
mai bună conştientizare a sănătăţii, a problemelor "verzi", de a petrece timp în natură şi de a
consuma alimente ecologice. Autenticitatea locurilor este mai apreciată, iar cererea pentru
gastronomie locală este în creştere. Oamenii din aşezările urbane sunt obosiţi de stilul de viaţă
stresant. Accesibilitatea în zonele rurale a fost îmbunătăţită prin dezvoltarea reţelelor de transport,
conexiunilor de trafic şi îmbunătăţirea comunicaţiilor. În plus, numărul de agenţii turistice care
includ sărbătorile rurale în pachetele lor sunt în creştere. De asemenea a crescut şi numărul
persoanelor în vârstă active care doresc să călătorească în destinaţii rurale. Acestea sunt câteva din
argumentele care ne-au determinat să rezervăm un spaţiu important în lucrarea noastră turismului
rural, ca parte esenţială în ceea ce înseamna dezvoltarea durabilă.
Dezvoltarea durabilă a turismului necesită implicarea şi conştientizarea tuturor stakeholderilor
precum şi cooperarea acestora. Rolul cheie în mecanismul dezvoltării turismului durabil îl deţin
organele guvernamentale. Luând exemplul judeţului Sălaj care, deşi are unele probleme legate de
resursa umană ca urmare a emigrării, fiind bogat în frumuseţi naturale deţine un potenţial turistic
remarcabil pentru diferite tipuri de turism durabil, printre care şi cel rural. Dar, pentru a dezvolta
turismul durabil în Sălaj, este importantă identificarea tuturor factorilor interesaţi care participă la
crearea sa şi recunoaşterea percepţiilor şi atitudinilor acestora. În acest sens, apreciem că este
necesar să se clasifice stakeholderii în funcţie de prioritatea lor pentru a le stabili rolul în dezvoltarea
durabilă a turismului.
Managementul turismului durabil în România prezintă un mare interes din partea
cercetătorilor în domeniu, existând foarte multe referinţe în acest sens. Pentru studiul nostru de caz
din perspectiva managementului strategic al turismului durabil, am ales judeţul Sălaj care are un
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potenţial turistic complex, dar din păcate fără o vizibilitate la nivelul altor zone turistice precum
Maramureşul, Nordul Bucovinei, Mărginimea Sibiului.
Atenţia pe care o acordă cercetătorii turismului în general, şi unităţilor turistice în particular, în
perioada contemporană, atât la nivel naţional cât şi internaţional, evidenţiază importanţa temei de
cercetare. Cu toate acestea la nivel naţional, studiile empirice dezvoltate până în prezent, care să
creioneze un cadru ştiinţific cu privire la tema abordată, nu sunt prea numeroase. Gradul de noutate
al cercetării, vizează între altele: modul de aplicare al metodologiei de cercetare; abordarea
managementului strategic al dezvoltării turismului în termeni de durabilitate (elaborarea, adoptarea
şi implementarea politicilor relevante); realizarea unei cercetări orientate spre dezvoltarea turismului
durabil la nivelul judeţului Sălaj.
În conformitate cu importanţa temei de cercetare precizăm că obiectivul principal al cercetării
noastre constă în identificarea elementelor care îşi pot aduce aportul la perfecţionarea
managementului strategic al unităţilor turistice, în scopul obţinerii unei eficienţe ridicate. În acest
sens, identificăm existenţa unor legături între dezvoltarea durabilă şi turism, cu scopul de a evalua
nivelul de perfecţionare a managementului în unităţile turistice. Acest obiectiv a fost realizat prin
intermediul unei cercetări realizate cu privire la turismul din judeţul Sălaj.
Obiectivele secundare sunt extrase din obiectivul principal al studiului nostru şi sunt împărţite
pe două planuri: teoretic şi aplicativ.
La nivel teoretic, subliniem următoarele obiective: clarificarea conceptelor şi abordărilor
moderne în ceea ce priveşte turismul durabil; analiza turismului pe plan internaţional cât şi
naţional, ca domeniu fundamental în ceea ce priveşte activitatea economică şi socială; clarificarea
conceptelor de dezvoltare durabilă în turism; clarificarea importanţei unităţilor turistice pentru
economia modernă; identificarea elementelor referitoare la perfecţionarea managementului
strategic în unităţile turistice.
La nivel aplicativ, următoarele obiective sunt evidenţiate: identificarea elementelor similare
între rezultatele prezentului studiu de cercetare şi rezultatele cercetărilor întreprinse în domeniu la
nivel internaţional; analiza unor legături între percepţiile turiştilor, stakeholderilor şi conceptul de
dezvoltare durabilă în vederea perfecţionării managementului unităţilor turistice.
Întregul nostru demers, reprezintă o provocare privind implicarea responsabilă pentru a face
funcţională o cale de cunoaştere, promovare ştiinţifică şi organizaţională la nivelul întregului judeţ
Sălaj, o regiune care beneficiază de potenţial natural, dar nu deţine o amenajare corespunzătoare şi
funcţională, pentru a se putea practica turismul durabil.
Lucrarea noastră a urmărit cinci axe de cercetare: (I) studiul teoretic al literaturii de
specialitate cu privire la apariţia, importanţa şi evoluţia conceptului de dezvoltare durabilă; (II)
analiza impactului pe care îl are turismul asupra a dezvoltării durabile; (III) evaluarea metodelor şi
instrumentelor pentru analiza strategică a dezvoltării turismului în contextul dezvoltării durabile;
(IV) evaluarea strategică a dezvoltării zonei de turism din judeţul Sălaj; (V) cercetare empirică
privind percepţia rezidenţilor şi a turiştilor referitoare la dezvoltarea şi valorificarea turistică în zona
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judeţului Sălaj, urmată de elaborarea unei strategii cu obiective şi acţiuni bine precizate şi o
propunere de model de management al destinaţiei turistice Sălaj.
Două observaţii trebuie să facem cu privire la demersul nostru, înainte de a prezenta aspectele
principale ale cercetării. Prima observaţie se referă pe de o parte la capitolele teoreticometodologice, iar pe de altă parte la cele ale studiului de caz. În primele trei capitole atitudinea
discursului va fi una de analiză documentată tematic prin bibliografia asumată, iar în ultimele
capitole inserăm şi contribuţii ale noastre ca efect ale reflexiilor studiului de caz. A doua observaţie
se referă la atitudinea critică în ceea priveşte aspectele disfuncţionale ale managementului
dezvoltării rurale prin turism durabil în judeţul Sălaj. Această atitudine critică are în vedere
managementul din administraţiile locale (primării, prefectură), cu privire la proiectele de
infrastructură, realizate în perioade diferite şi distanţate în timp, dar care ocolesc amenajarea
performantă a şoselelor pentru practicarea tipurilor de turism durabil pe care îl analizăm în studiul
de caz; un areal cu multe oferte turistice, dar prost gestionate din punct de vedere managerial.
Pe baza analizei bibliografice şi a studiilor practice din teren, au fost formulate trei ipoteze de
cercetare. Luând în considerare cerinţele ştiinţifice, ipotezele au necesitat o verificare empirică,
folosind metode diverse, în cazul de faţă optând pentru o abordare experimentală prin raportarea
directă la realitatea existentă. În acest sens am apelat la culegerea de date şi cercetarea empirică
bazată pe raţionamente inductive. Dat fiind accesul difícil la anumite date, suspiciunile generate de
corectitudinea furnizării acestora, imposibilitatea de a corela informaţiile obţinute pe baza
cercetărilor primare cu informaţiile compatibile obţinute din alte surse cu un grad de credibilitate
ridicat, vom opta pentru evaluarea şi testarea calitativă a ipotezelor formulate.
Ipotezele generale pe care se fundamentează demersul nostru ştiinţific sunt următoarele:
Ipoteza 1. În contextul actual, există o legătură neechivocă între dezvoltarea regională
durabilă, ca deziderat, şi calitatea politicilor publice la nivelul autorităţilor naţionale şi locale;
Ipoteza 2. Potenţialul actual al turismului rural din judeţul Sălaj poate fi exploatat de o
manieră adecvată, dacă se asociază cadrului natural şi antropic existent iniţiativele locale susţinute
printr-o abordare strategică care să genereze performanţă;
Ipoteza 3. Dezvoltarea turismului în judeţul Sălaj este corelată cu rigorile actuale legate de
dezvoltarea regională durabilă.
Pe parcursul tezei am formulat şi o serie de ipoteze derivate, adaptate cercetărilor punctuale, la
care pentru analiza datelor am folosit programul statistic SPSS 20.0 (Statistical Packages for the
Social Sciences) şi Microsoft Office, rezultând diferite analize: analiza frecvenţelor; calcularea
valorilor medii si mediene; testul "hi-pătrat" (Chi-Square test); analiza ANOVA; coeficientul de
corelaţie a lui Pearson. Relevanţa teoretică ca şi cea aplicativă a tezei derivă, în primul rând, dintr-o
analiză bibliografică extinsă, cuprinzând referinţe bibliografice diverse, de la cărţi fundamentale în
domeniul vizat, până la articole ştiinţifice din fluxul actual de publicaţii, nefiind de neglijat nici
permanenta ancorare în reglementări naţionale şi europene. În cel de-al doilea rând, teza prezintă
utilitate practică pentru toţi stakeholderii din turism, rezultatele obţinute putând reprezenta un punct
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de pornire pentru fundamentarea strategiilor şi a deciziilor subecvente în scopul dezvoltării unui
turism durabil, nu doar la nivel regional.
Studiul realizat are anumite limite legate de inerentele reţineri ale persoanelor care au
completat chestionarele, în legătură cu oferirea unor răspunsuri sută la sută obiective, existând
totodată şi un caracter subiectiv al analizei, generat de autor, dar şi de opiniile exprimate de
specialiştii din domeniu.
Aria de cercetare a tezei de doctorat a cuprins identificarea şi investigarea din punct de vedere
strategic a factorilor cu influenţă majoră în asigurarea unei dezvoltări regionale durabile în turism,
având ca studiu de caz judeţul Sălaj, un judeţ cu potenţial ridicat, dar mai puţin exploatat. O parte
importantă a tezei este alocată activităţilor din turism, cu accent pe teoria stakeholderilor, urmărind
propunerea de noi practici sustenabile de afaceri. Contextul general este cel creat de conştientizarea
limitării resurselor naturale, a schimbărilor climatice, a impactului nociv al omului asupra mediului
etc. Pentru toate aceste probleme este necesară aplicarea unor soluţii sustenabile, dar nu întotdeauna,
acţiunile întreprinse evită apariţia unor disparităţi, a unor decalaje sau a unor rezultate diferite. La
nivelul României, cu privire la perspectiva dezvoltării durabile a turismului, se constată o distribuţie
inegală a oportunităţilor, un subiectivism evident la nivelul deciziilor politice şi inevitabil un nivel
diferit de dezvoltare economică.
În cadrul demersului nostru privind elaborarea tezei de doctorat am inclus atât analiza
stadiului actual pe plan teoretic al cercetărilor în domeniu cât şi o amplă cercetare practică realizată
pe baza analizei din teren, folosind ancheta prin sondaj adresată diferiţilor stakeholderi din
activitatea de turism sau conex cu acesta (potenţator al activităţilor de turism sau beneficiari ai
acestuia). Astfel am creat ocazia identificării unor soluţii integrate în strategii posibil de aplicat
pentru dezvoltarea durabilă a turismului în general şi în judeţul Sălaj în particular.
Aşa cum am menţionat, demersul nostru ştiinţific s-a fundamentat pe verificarea unor ipoteze
generale care au fost mai mult sau mai puţin validate, astfel:
Ipoteza 1 se validează total, analizele calitative, dar şi cele cantitative realizate pe parcursul
cercetării demonstrând, în mod neechivoc, dependenţa dezvoltării durabile a turismului în judeţul
Sălaj de existenţa unor politici naţionale şi europene referitoare la dezvoltarea zonelor rurale.
Motivele ţin şi de profilul social şi cultural al populaţiei din zonă, cu aşteptări permanente legate de
sprijinul autorităţilor locale şi naţionale, dar şi de obiectivele globale ale sectorului turistic legate de
promovarea creşterii economice susţinute, incluzive şi sustenabile, respectiv conceperea şi
implementarea unor politici de creştere a turismului durabil, generator de noi locuri de muncă,
turism care oferă întâietate produselor şi producătorilor local şi care promovează necondiţionat
cultura locală.
Ipoteza 2 este validată pe baza tuturor concluziilor formulate din analizele şi cercetările
realizate. Rezultatele analizei stakeholderilor, prezentate pe larg în capitolul 4, oferă argumente
suficiente şi clare pentru validarea acestei ipoteze. Doar cu titlu de exemplu, răspunsurile, în
integralitatea lor, referitoare la întrebarea ”Este importantă dezvoltarea durabilă în organizaţia dvs.?
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Dacă da, cum promovează organizaţia dvs. dezvoltarea durabilă?” au reliefat că dezvoltarea durabilă
este importantă pentru organizaţia lor. Furnizorii de cazare, muzee, agenţii turistice, parcuri şi arii
naturale, au contribuit la dezvoltarea durabilă a judeţului prin angajarea localnicilor, gestionarea
deşeurilor, gestionarea responsabilă a resurselor naturale (parcuri şi arii naturale) şi prin includerea
gastronomiei tradiţionale şi artizanatului în oferta lor turistică.
Ipoteza 3 este validată parţial, constatându-se o suprapunere de planuri între ceea ce
înseamnă reglementările existente, nevoile percepute de către diferiţii stakeholderi şi realitatea
rezultată pe baza cercetărilor efectuate. Astfel, conform rezultatelor cercetărilor efectuate, la nivelul
eşantionului supus analizei, 10,5% dintre turişti precizează că nu au auzit niciodată despre conceptul
de dezvoltare durabilă, iar 20,9% dintre turişti menţionează că dezvoltarea durabilă nu a jucat un rol
major în alegerea destinaţiei lor, pentru 34,5% dintre turişti, dezvoltarea durabilă are o influenţă
parţială în alegerea unei destinaţii turistice, în timp ce pentru 32,9% dintre turişti dezvoltarea
durabilă joacă un rol major în alegerea destinaţiei lor.
Lucrarea este concepută în cinci capitole, distincte din punct de vedere al conţinutului, dar
care toate gravitează în jurul abordării de management specifice turismului, plecând de la conceptele
de bază ale dezvoltării durabile contemporane, baleind ulterior prin particularităţile turismului în
contextul dezvoltării sustenabile şi continuând cu identificarea unor instrumente şi metode
manageriale necesare şi utile în domeniul turismului, pentru ca în final să dezvoltăm o cercetare
empirică, care parcurge traseul de la evaluarea strategică a turismului în aria de interes vizată, până
la identificarea percepţiei părţilor interesate în dezvoltarea durabilă a turismului în judeţul Sălaj.
Primul capitol, "Dezvoltarea durabilă – exigenţă a lumii contemporane", realizează o
radiografiere a situaţiei existente, putând fi considerată o analiză diagnostic a dezvoltării durabile.
Abordarea este una de tip gradual, pornind de la dimensiunea globală şi restrângând progresiv aria
de analiză la zona rurală şi ulterior, cu un nivel mai profund de analiză la zona rurală românescă.
Analiza propusă este una de tip exhaustiv, surprinzând opinii diverse şi marcând, de o manieră
critică, atât opinii favorabile cât şi idei aparţinând unor oponenţi ai conceptului.
Din punct de vedere conceptual, în lucrare, durabilitatea este văzută ca un principiu
operaţional. În acest sens, la nivel teoretico-metodologic, o contribuţie semnificativă a lucrării este
clarificarea esenţei dezvoltării durabile, fiind analizate mai multe puncte de vedere reliefate în
literatura ştiinţifică a domeniului cu privire la coordonatele principale ale conceptului şi respectiv
la priorităţile sale (aspectele de natură economică, socială şi cele de mediu).
Lucrarea se constituie într-o pledoarie credibilă, bine argumentată, conform căreia obiectivele
vizate de dezvoltarea durabilă sunt întotdeauna mai uşor de realizat la o scară mai mică, în condiţiile
în care ciclurile ecologice locale pot fi mai uşor ceea ce face politicile de dezvoltare durabilă mult
mai simplu de implementat.
Din analiza definiţiilor, conceptelor şi a teoriei dezvoltării durabile în general a reieşit ideea
utilităţii şi necesităţii dezvoltării rurale prin turism durabil, o dezvoltare care trebuie susţinută în
mod evident de capacităţile creative ale managementului administraţiei locale, într-un parteneriat
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durabil cu comunitatea. Acest cadru de colaborare trebuie să asigure armonia dintre dezvoltarea
comunitară şi afacerile de toate tipurile, dar cu accent pe valorificarea potenţialului turistic existent.
S-a argumentat că un astfel de demers asigură o bună înţelegere a fenomenului complex al
dezvoltării durabile şi creează premisele unei corecte anticipări a schimbărilor viitoare.
Cel de-al doilea capitol "Turismul-componentă a dezvoltării durabile" plasează accentul pe
domeniul principal de interes al cercetării doctorale. O contribuţie importantă a lucrării în acest
capitol este reprezentată de analiza impactului generat de promovarea şi dezvoltarea activităţilor
de turism rural din România, pe baza datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică
şi de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Originală este clasificarea regiunilor rurale
pe baza unor criterii relevante (calitatea produsului turistic şi a serviciilor, varietatea şi produsul
turistic, preţul mediu, promovarea produselor şi serviciilor turistice, imaginea regiunii, varietatea de
identităţi, marketing şi distribuţie), dar şi studierea elementelor reprezentative pe baza matricei
principalelor ameninţări la adresa dezvoltării durabile a turismului rural.
De asemenea, în acest capitol a fost analizat, pe baza datelor statistice existente, impactul
economic, social şi de mediu al pensiunile agroturistice asupra zonelor rurale. Analiza practicilor
existente şi a experienţelor pozitive din diferite regiuni ale României ne-au permis formularea unui
set de recomandări cu aplicabilitate directă în sfera turismului rural. Aspectele vizate sunt
direcţionate către susţinerea antreprenorilor locali, prin măsuri de natură legislativă, dar şi prin o
serie de iniţiative care să conducă spre un sprijin real din partea statului, cu efect la nivel naţional şi
regional. Acestea se referă la sistematizarea informaţiilor legate de activităţile antreprenoriale şi
descoperirea avantajelor concurenţiale ale anumitor teritorii, inclusiv prioritizarea acestora,
stimularea firmelor în vederea promovării produselor şi serviciilor rurale, respectiv eficientizarea
serviciilor de extindere, consultanţă şi educaţie pentru nevoile specifice turismului rural.
O parte importantă a lucrării se referă la studierea situaţiei existente la nivel european. Am
realizat o analiză retroactivă, prelucrând, din punct de vedere al evoluţiei în timp, datele relevante
pentru dezvoltarea turismului rural, dar şi o analiză prospectivă, anticipând evoluţii viitoare pe
baza direcţiilor strategice şi a trendului existent în ţările recunoscute ca performante în domeniul
turismului. Concluzia principală ne-a permis sublinierea unei diferenţe esenţiale între cele două
modele recunoscute la nivel european, astfel: modelul vest-european se concentrează pe promovarea
surselor alternative de venit pentru oamenii din mediul rural, în timp ce modelul est-european are ca
principal ţel redirecţionarea fluxurilor turistice din centrele turistice tradiţionale spre zonele rurale.
Un punct forte al acestui capitol îl reprezintă clarificarea conceptuală a unor noţiuni larg
utilizate, dar cărora nu întotdeauna li se asociază elemente corecte de definire. Astfel, au fost
identificate, analizate şi clarificate o serie de concepte precum turism durabil, turismul de masă,
agroturismul sau ecoturismul.
Realizarea unei cercetări introspective ne-a permis o caracterizare exhaustivă a agroturismului
şi oferirea unei reţete simple de dezvoltare a unei astfel de afaceri care să creeze premise de succes.
Modelul care trebuie urmat se bazează pe câteva elemente simple: oferirea unui tarif mai mic decât
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la hotel, în aceleaşi condiţii de confort şi de calitate; beneficiul liniştii; meniuri sănătoase şi naturale
din bucătăria tradiţională a zonei şi reţete ţărăneşti; apropierea de locuri interesante de vizitat, cum
ar fi obiective istorice, culturale sau geografice.
Un important semnal de atenţionare rezultă ca urmare a studierii conţinutului şi implicaţiilor
generate de conceptul de ecoturism. Ecoturismul reprezintă, în accepţiunea noastră, unul dintre
subiectele oferite de literatura specifică de turism, situat constant în atenţia cercetătorilor, care a fost
dezbătut, discutat şi analizat la nivel teoretic, dar care a reuşit prea puţin să avanseze în ceea ce
priveşte nivelul de aplicare şi implementare. În ciuda numărului impresionant de articole care au fost
scrise despre ecoturism, experienţa practică indică un fapt puţin anticipabil şi anume un stadiu
incipient în ceea ce priveşte implementarea cu succes a ecoturismului şi stăpânirea artei de a putea
pune în practică ceea ce există dezvoltat din punct de vedere teoretic.
Pornind de la cunoaşterea generală şi de la exemplele aplicate în alte spaţii geografice, au fost
identificate câteva soluţii care pot reprezenta o importantă sursă de inspiraţie pentru diverse
destinaţii. Lecţiile vizate sunt fundamentate pe exemple de succes, demonstrând experienţe de bune
practici care asigură eficienţă, şi arată calea de urmat, respectiv cum trebuie procedat. Aceste
demersuri deşi pot fi tratate ca măsuri incipiente, au marele avantaj al indicării unei direcţii corecte
spre care se îndreaptă turismul.
Capitolul al treilea "Cadrul metodologic de analiză managerială a turismului în contextul
dezvoltării durabile" are ca piloni de sprijin două aspecte: pe de o parte instrumentarul şi metodele
specifice de management aplicabile în domeniul turismului, iar pe de altă parte analiza
stakeholderilor în activitatea de turism durabil. Sunt identificate şi justificate ca utilitate analiza
SWOT, analiza PESTEL, metoda PERT.
Rolul analizei SWOT este arhirecunoscut şi nu necesită o argumentare extinsă. Aceasta a
devenit indispensabilă în managementul strategic, permiţând identificarea rapidă a punctelor-cheie
asociate unei disfuncţii, dar şi stabilirea direcţiilor de acţiune în vederea soluţionării acesteia.
În contextul creşterii rolului turismului pentru economiile locale, regionale, o politică
manageriată referitoare la turism devine o prioritate. Atât deciziile operaţionale, cât şi cele tactice
specifice trebuie să se bazeze pe strategii corect fundamentate. Ca urmare a cercetărilor efectuate, ne
exprimăm convingerea că este necesară o analiză completă şi complexă, astfel încât opţiunile
strategice şi planurile de acţiune să fie formulate şi implementate corect. De asemenea, în cadrul
lucrării au fost prezentate ca variante posibile de aplicare indicatorii PEGR (Poverty Equivalent
Rate) sau PPGI (Pro-Poor Growth-Index), sistemul informaţional TRINET (Tourism Research
Information Network) etc.
Scopul cheie al managementului strategic aferent unei unităţi teritoriale este menţinerea
acesteia pe piaţă şi consolidarea oportunităţilor de dezvoltare. Folosind literatura de profil, au fost
definite etapele unei strategii de management pentru o destinaţie turistică. Activităţile operaţionale
sau tactice specifice trebuie să rezulte din planurile strategice şi, mai ales, din strategiile locale şi
regionale pentru dezvoltarea turismului. Astfel de strategii trebuie să se bazeze pe analize fiabile ale
11

potenţialului intern şi a mediului aparţinător unei destinaţii prin utilizarea unei analize SWOT
complete. Pe de altă parte analiza documentară realizată a permis conştientizarea faptului că
abordarea teoriei stakeholderilor oferă diferitelor tipuri de organizaţii, posibilitatea să îşi dezvolte
propriile modele interne de analiză. De aceea, în această cercetare, ca exemplu al utilizării practice
a teoriei stakeholderilor, am optat pentru analiza implicării acestora. Studiul nevoilor şi aşteptărilor
specifice acestora poate fi un instrument util în luarea celei mai bune decizii strategice de dezvoltare
rurală a turismului.
Capitolul al patrulea "Evaluarea strategică a turismului în judeţul Sălaj" are un grad mare
de relevanţă şi originalitate pentru tematica abordată în cadrul tezei de doctorat. Sunt prezentate,
printre altele, aspecte referitoare la resursele turistice din Sălaj. Cercetarea realizată prin metoda
studiului de caz abordează realitatea socio-economică din judeţul Sălaj în ceea ce priveşte
dezvoltarea durabilă şi turismul. Metodologia de cercetare este diversă, fiind utilizate metode
cantitative şi calitative, precum cercetarea statistică şi culegerea de date din literatura din domeniu
(rapoarte, strategii, studii, monografii, chestionare destinate stakeholderilor locali şi analiza
PESTEL şi SWOT). Concluziile formulate sunt diverse şi vizează problemele dezvoltării durabile a
turismului. De exemplu, prin analiza efectuată a fost posibilă identificarea, la nivelul judeţului Sălaj,
a unor puncte slabe legate de lipsa cunoştinţelor necesare cu privire la atragerea de fonduri europene
pentru majoritatea antreprenorilor, lipsa de experienţă în valorificarea obiectivelor folosind
principiile moderne de marketing, lipsa unei îndrumări clare în sistematizarea zonelor rurale şi
urbane, lipsa locurilor de muncă pentru tinerii cu studii superioare. Rezultate semnificative au fost
obţinute şi ca urmare a administrării chestionarului în cazul stakeholderilor.
O analiză extrem de relevantă este cea referitoare la situaţia ofertei turistice, concretizată în
structuri de primire turistică, sosiri şi înnoptări în acestea. Concluzia desprinsă pe baza
interpretării datelor statistice demonstrează existenţa unei capacităţi de cazare superioară
interesului manifestat de turişti pentru judeţul Sălaj, fapt reliefat prin gradul de ocupare redus.
Cauzele sunt multiple şi imputabile diferiţilor actori care operează în domeniul turismului. De la
autorităţile locale până la investitorii din zonă, de la agenţiile de turism până la angajaţii din acest
sector, există un spaţiu larg de manevră care să conducă la creşterea atractivităţii zonei, la
valorificarea superioară a potenţialului antropic şi geografic.
Din punct de vedere strategic, cercetarea ne-a permis identificarea unor direcţii care să
conducă spre un nivel mai bun al performanţei. În cadrul strategiilor de diversificare am propus
dezvoltarea conţinutului programelor de promovare în sensul introducerii mai multor atracţii
naturale şi de arhitectura rurală, diversificarea serviciilor de turism pentru a asigura un grad mai
înalt de satisfacţie turiştilor şi, în consecinţă, a genera o creştere a numărului de turişti care
vizitează judeţul Sălaj.
Semnificative sunt şi cercetările care au avut drept scop crearea unei imagini mai clare a
rolului stakeholderilor în dezvoltarea turismului durabil în Sălaj. În acest scop am utilizat un
instrument de lucru consacrat, respectiv grila bidimensională propusă de Freeman, ca instrument
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analitic în definirea stakeholderilor. Această grilă ia în considerare două atribute importante ale
stakeholderilor: interesul şi puterea. Pe baza analizei răspunsurilor la chestionarul administrat,
putem spune că stakeholderii din judeţul Sălaj percep oferta turistică actuală ca fiind bazată în
principal pe frumuseţea naturală (96,45%), ei consideră că principalele oportunităţi pentru o viitoare
dezvoltare a turismului rural durabil sunt tot resursele naturale, pe baza cărora pot fi dezvoltate noi
produse şi servicii turistice. Provocările cărora vor trebui să le facă faţă sunt: tendinţele demografice
negative şi lipsa unei forţe de muncă specializate în domeniul turismului. A reieşit de asemenea că
dezvoltarea durabilă este importantă pentru toţi stakeholderii, iar 82% dintre respondenţi au declarat
că participă activ la turismul rural.
Ţinând cont de datele statistice existente, dar şi de rezultatele cercetării întreprinse, putem
concluziona că, deşi stakeholderii din turismul rural sălăjean sunt conştienţi de faptul că
durabilitatea este imperios necesară pentru dezvoltarea turismului rural în regiune, acesta din urmă
încă nu se bazează pe principiile dezvoltării durabile. Chiar dacă majoritatea stakeholderilor sunt
familiarizaţi cu principiile dezvoltării durabile a turismului rural, principalul postulat al dezvoltării
durabile, care afirmă că turismul trebuie să permită în acelaşi timp dezvoltarea economică şi socială
a regiunii, fără a folosi excesiv resursele naturale, nu este îndeplinit. Deşi stakeholderii susţin faptul
că implementează principii de dezvoltare durabilă în organizaţiile lor, populaţia fiind în continuă
scădere, iar ratele ridicate ale şomajului persistând, putem aprecia că dezvoltarea turismului rural nu
se bazează pe principii de dezvoltare durabilă la nivelul nevoilor actuale şi a potenţialului existent.
O analiză utilă şi generatoare de informaţii valoroase este analiza comparativă. Pe baza unei
astfel de analize am ajuns la concluzia că satele Sălajului rural au un potenţial turistic bogat şi ar fi
de o mare utilitate, sub aspect organizaţional, înfiinţarea unor asociaţii pentru dezvoltarea turistică,
care să se bazeze pe agenţii de turism dinamice şi funcţionale. Astfel, ar exista premisele unor
efecte sinergice generate de toate categoriile de stakeholderi, generând o capacitate de atragere mai
mare şi o putere de negociere semnificativ mărită în relaţia cu toate celelalte entităţi cu care se
interacţionează, fie din sfera publică, fie din cea privată. Cu alte cuvinte considerăm că se impune
înfiinţarea Organizaţiei de Management al Destinaţiei turistice Sălaj, la care facem referiri detaliate
în finalul tezei de doctorat.
În ultimul capitol intitulat "Cercetare empirică privind percepţia rezidenţilor şi a turiştilor
referitoare la dezvoltarea şi valorificarea potenţialului turistic al judeţului Sălaj. Orientări
strategice." ne-am propus ca prin intermediul acestei cercetări să determinăm percepţia locuitorilor
din judeţul Sălaj referitoare la dezvoltarea turistică a acestuia. S-a optat pentru o cercetare
cantitativă, care a presupus interograrea pe bază de chestionar (22 de întrebări), a unui eşantion
reprezentativ format din locuitori ai judeţului Sălaj. Studierea percepţiei locuitorilor judeţului Sălaj a
fost analizată în funcţie de trei componente: componenta afectivă (emoţii şi sentimente);
componenta cognitivă (cunoştinţe şi opinii) şi componenta conativă (comportament).
În urma cercetării intreprinse asupra percepţiei rezidenţilor cu privire la judeţul Sălaj ca
destinaţie turistică, s-a constatat faptul că gradul de satisfacţie al indivizilor referitor la
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comunitatea în care locuiesc este determinat de modul în care percep efectele pozitive şi negative
ale dezvoltării turismului. Astfel, opiniile cele mai favorabile au ca răspuns evaluări pozitive ale
impactului turistic. Percepţiile rezidenţilor indică faptul că planificarea şi dezvoltarea turismului în
Sălaj trebuie să se concentreze pe îmbunătăţirea serviciilor, a transportului public şi a
infrastructurii rutiere. În ceea ce priveşte potenţialul beneficiu personal al rezidenţilor, rezultatele
au evidenţiat o relaţie pozitivă cu privire la percepţia impactului. Aceste rezultate sunt în
conformitate cu "Teoria schimbului social (SET)". Astfel putem concluziona că rezidenţii sunt mai
susceptibili să reacţioneze şi să perceapă impactul într-un mod pozitiv faţă de cei care nu obţin
beneficii din această activitate.
Dezvoltarea activităţii turistice trebuie să fie orientată după o consultare clară cu rezidenţii,
având în vedere faptul că în funcţie de comunităţi, nevoile sunt diferite. În timp ce unii încearcă să
dezvolte locuri de muncă, alţii sunt interesaţi să îmbunătăţească infrastructura sau zonele de
agrement. În acest sens pot fi utilizate analize care au la bază idei rezultate din aplicarea interviurilor
semi-structurate, în cazul asociaţiilor şi conducătorilor instituţionali, sau a chestionarului în cazul
vizitatorilor. Este relevantă aplicarea unui sondaj printre turişti pentru a înţelege dinamica necesară
serviciilor şi produselor oferite în regiune.
Considerăm că se impune efectuarea de studii longitudinale, în vederea examinării
potenţialelor schimbări cu privire la sprijinul rezidenţilor pentru dezvoltarea turismului. Aceasta din
cauza schimbărilor economice care apar pe termen mediu şi lung şi a faptului că în anii următori
trebuie să existe un plan turistic clar pentru judeţul Sălaj. Prin urmare, repetarea unui astfel de studiu
pe o perioadă de cinci sau zece ani ar fi imperios necesară pentru a înţelege ce schimbări apar şi care
principii trebuie să ghideze acţiunile viitoare.
A doua cercetare a urmărit percepţia turiştilor asupra destinaţiilor turistice din judeţul
Sălaj, cu referire la motivaţiile consumatorilor, învăţarea, atitudinile şi experienţa anterioară. Prin
intermediul acestei cercetări s-a dorit identificarea tipului de turişti care vizitează judeţul Sălaj (în
funcţie de datele lor socio-economice), care sunt obiceiurile lor legate de călătorii, motivele pentru
vizitarea destinaţiei şi preferinţele lor. Conform rezultatelor cercetării au fost colectate 258 de
chestionare completate, care au fost ulterior utilizate pentru analiza cererii turistice. Soluţiile
rezultate din prelucrarea statistică a datelor se referă la: îmbunătăţirea infrastructurii;
îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a cazării în hoteluri şi pensiuni; introducerea mai multor
produse locale în produsele şi serviciile turistice oferite; îmbunătăţirea gastronomiei şi prepararea
alimentelor; suplimentarea materialelor informaţionale; îmbunătăţirea accesului la informaţii
turistice; îmbunătăţirea informaţiilor web, WI-FI. Relevante sunt şi soluţiile care au în vedere
ecologia vizând păstrarea curată a naturii, păstrarea autenticităţii şi respectarea mediului. În baza
unei scale Likert, cuprinzând notaţii de la "1" (foarte nemulţumit) la "5" (foarte mulţumit), turiştii au
evaluat oferta turistică din Sălaj, cu un grad mediu destul de ridicat - 4,39.
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Dacă comparăm informaţiile rezultate din cercetarea efectuată, văzute din perspectiva
turiştilor, cu aspectele vizând evaluarea ofertei turistice, observăm că aceştia sunt în mare parte
mulţumiţi de oferta turistică şi în corelaţie cu aşteptările lor.
În cadrul ultimului subcapitol am propus o strategie de dezvoltare a turismului durabil
sălăjean şi am subliniat totodată importanţa managementului destinaţiei prin propunerea spre
înfiinţare a Organizaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Sălaj.
Necesitatea dezvoltării durabile a turismului a devenit o problemă actuală şi stringentă, în
contextul creşterii rapide a industriei turismului la nivel mondial şi a efectelor sale asupra structurii
sociale, a resurselor naturale şi a valorilor culturale. Turismul durabil ne permite să minimizăm
impactul asupra mediului şi să maximizăm avantajele socio-economice ale destinaţiilor turistice. Cu
alte cuvinte, durabilitatea este menită să ia în considerare atât dezvoltarea, cât şi conservarea
industriei turismului. În cadrul acestui ultim subcapitol, a fost prezentată o abordare strategică
vizând dezvoltarea turistică durabilă a judeţului Sălaj. Principalele avantaje ale metodei folosite sunt
prezentarea unei perspective integrate care poate ajuta la proiectarea unui proces de planificare
strategică şi la întărirea laturii cantitative a planificării strategice.
Judeţul Sălaj are potenţialul de a deveni o destinaţie adecvată pentru dezvoltarea tipurilor de
turism de interes special, cu bogăţia sa culturală, pădurile, depresiunile şi alte frumuseţi naturale. În
afară de aceasta, se poate concluziona că, în ciuda numeroaselor puncte slabe şi a ameninţărilor,
judeţul Sălaj are un potenţial turistic care poate fi gestionat într-un mod durabil prin abordări
strategice. De altfel, apreciem că strategiile propuse în această lucrare pot contribui pe de o parte
la dezvoltarea turismului ca mijloc de diversificare economică, iar pe de altă parte, pot asigura o
formă de turism durabil care să minimizeze impactul asupra mediului, să ofere o imagine
îmbunătăţită a destinaţiei şi să ducă la creşterea numărului de turişti.
Venind în sprijinul ideii de dezvoltare a turismului durabil şi performant în judeţul Sălaj, am
propus un model de Organizaţie de Management al Destinaţiei turistice în această zonă turistică a
ţării.
Realizarea misiunii acestei organizaţii este condiţionată de aplicarea principiilor şi
procedurilor specifice ale managementului strategic.
Întreaga concepţie şi realizarea treptată a dezvoltării turismului în cadrul OMD-SJ necesită
timp, sprijin financiar şi administrativ precum şi cooperarea tuturor participanţilor la piaţa
turismului. Experienţa şi rezultatele din ţările europene dezvoltate, unde managementul destinaţiilor
este cea mai complexă formă de management a turismului, dau dovada că dezvoltarea pe termen
lung a turismului nu poate fi asigurată fără parteneriat şi cooperare. O cooperare şi o comunicare
care funcţionează bine stau la baza unei bune imagini şi promovări a zonei pe de o parte şi a
profiturilor economice pe de altă parte. În final, acest lucru va duce la vizitatori mulţumiţi care vor
reveni cu siguranţă în cadrul destinaţiei.
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