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CUVINTE CHEIE 
 

Dezvoltare durabilă, turism durabil, strategie, inovare, eco-inovare, eco-eficiență, cradle to 

cradle, economie circulară, noi modele de afaceri în turism.  

 
SINTEZA LUCRĂRII 

 
 
 Lucrarea de față își propune investigarea unei nișe neacoperite în cercetarea științifică 

de profil și anume identificarea tipului de strategie necesar unei dezvoltări durabile în turism și 

a noilor modele de afaceri din turism, cu studiul de caz pe regiunea Nord Est a României. În 

acest sens demersul științific a urmărit în prima parte a tezei investigarea și identificarea 

priorităților unei dezvoltări durabile în turism, analiza specificității unui model strategic de 

dezvoltare durabilă și adaptarea modelului propus la particularitățile regiunii Nord Est a 

României. În partea a doua a tezei s-a investigat activitatea antreprenorială din industria 

turismului și s-au identificat noi premise pentru mediul de afaceri, noi modele de afaceri și s-

au evidențiat noi practici sustenabile de afaceri.  

 Cercetarea prezentă vine în contextul unei lumi din ce în ce mai interdependente și 

complexe, în care vedem cum prioritățile de pe agendele politice ale decidenților politici s-au 

schimbat și se vorbește din ce în ce mai des despre raritatea resurselor naturale, a schimbărilor 

climatice, creștere a ponderii surselor regenerabile de energie, creștere a eficienței energetice 

etc. Pentru toate aceste probleme guvernele trebuie să găsească soluții sustenabile și să aducă 

contribuții pozitive societății, dar găsim că acțiunile nu sunt exercitate la aceeași capacitate pe 

întregul teritoriu al țării și avem disparități, decalaje și rezultate diferite. Experiența României 

în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a turismului ne arată că centralizarea deciziilor a condus 

la distribuții inegale a oportunităților, la o politizare excesivă a managementului din mediul 

public și prin urmare nu putem vorbi despre același nivel de creștere economică și număr al 

locurilor de muncă. Calitatea guvernării depinde de la un mandat politic la altul precum și de 

la o regiune la alta, în timp ce o strategie bună poate fi realizată de la bun început indiferent de 

interesele sau constrângerile politice de moment rămânând ca implementarea ei să depindă de 

fondurile alocate. O dată cu definirea Strategiei Europa 2020 Uniunea Europeană propune 

creșteri inteligente și durabile prin noi abordări precum cea a economiei circulare, printre altele, 

care invită la inovare și schimbări de produs, proces și sistem. În acest context definirea unei 

strategii corecte este esențială pentru a se putea vorbi de o dezvoltare durabilă a turismului ce 

se ghidează după noile cerințe. 
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 Motivația abordării acestei teme de cercetare rezidă în faptul că, născută în municipiul 

Roman, am văzut ce mult înseamnă importanța ce se acordă dezvoltării turismului de către 

politicienii de la nivel local și regional, și cum succesul unei destinații turistice depinde în mare 

măsură de politicile publice și programele guvernamentale. Soluții există, iar experiența recentă 

a României ca membră a Uniunii Europene ne arată că trebuie să continuăm procesul de 

schimbare prin acțiuni coordonate, concentrate teritorial care urmăresc impacte și rezultate pe 

termen lung.       

 Importanța acestei teme este dovedită de atenția deosebită care se acordă în politicile 

publice inovării, sub diferite forme, atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivel național. 

Tratarea subiectului dezvoltării durabile în turism nu se poate realiza dacă nu se include și 

analiza strategiei de dezvoltare durabilă. Sunt de necontestat beneficiile pe care le poate aduce 

o strategie bine definită a dezvoltării durabile în turism comunității locale, mediului de afaceri 

și tuturor celor implicați. Numărul din ce în mai mare de lucrări pe subiectul dezvoltării durabile 

în turism pe plan internațional în jurnale precum Tourism Management, Annals of Tourism 

Research, Procedia -Social and Behavioral Sciences, ne arată că acest subiect reprezintă interes 

și este de actualitate.   

 În cadrul tezei autorul vine și arată că există nevoie de o schimbare de paradigmă și de 

abordare, de jos în sus, în ceea ce privește dezvoltarea durabilă la nivel de regiune și că atenția 

mediului public și privat trebuie îndreptată spre valorificarea potențialului de inovare.  

 Lucrarea este structurată în șase capitole care acoperă gradual: baza teoretică, 

metodologia folosită pentru cercetare și rezultatele obținute, la care se adaugă o secțiune ce 

oferă concluziile cercetării și detaliază contribuțiile personale. Prezenta cercetare a urmărit 

îndeplinirea obiectivelor propuse în planul de cercetare și se întinde pe un număr de 234 de 

pagini în care sunt incluse 50 de tabele și 36 de figuri. La baza acestei cercetări au stat peste 

500 de resurse bibliografice care tratează subiectul cercetării noastre, dintre care peste 200 de 

articole științifice din literatura internațională care tratează subiectul dezvoltării durabile în 

turism, al strategiilor pentru dezvoltare durabilă a turismului, eco-eficiență, eco-inovare, cradle-

to cradle, economie circulară, modele de afaceri în turism.  

 Primul capitol este dedicat descrierii obiectivelor cercetării, a metodologiei folosite și 

a structurii tezei de doctorat. În cadrul său am prezentat stadiul actual al cercetării, scopul și 

ipotezele cercetării, metodologia cercetării și importanța cercetării. Capitolul II prezintă 

stadiul cunoașterii, ca urmare a documentării bibliografice, în ceea ce privește dezvoltarea 

durabilă și turismul durabil, de la general la specific. Astfel, capitolul intitulat „Turismul 
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durabil” oferă o imagine de ansamblu asupra conceptelor de dezvoltare durabilă și turism 

durabil prin definirea și caracterizarea lor, prezintă contribuția turismului la dezvoltarea locală 

și regională, și tratează două dintre multiplele forme ale turismului durabil: turismul rural și 

turismul slow. În cadrul acestui capitol a fost prezentat rolul și importanța pe care o are 

dezvoltarea durabilă pentru turism și cum aplicarea în mod corect a principiilor conduce la o 

schimbare structurală la nivel de regiune (la nivelul județelor și a municipiilor), o regenerare 

economică și îmbunătățire a vieții comunității din mediul urban și local. S-a realizat o evaluare 

realistă a impactului pe care îl are turismul durabil, în care s-au punctat factorii interni și externi, 

și cum contribuția lor modifică în mod substanțial realizarea acestui tip de turism.    

  Capitolul II sintetizează o serie de principii ale dezvoltării durabile a turismului,  

tratează dimensiunile sale și prezintă principalele contribuții ale unor cercetători de talie 

internațională la acest concept, precum cele ale lui Butler Richard, Baker Susan, Hall Michael 

sau Muller Dieter.  

 Capitolul III tratează subiectul strategiei ca instrument de planificare și stabilire al 

obiectivelor la nivel macroeconomic, evaluează strategiile de dezvoltare durabilă a turismului 

a câtorva state membre ale Uniunii Europene (Franța, Spania, Austria) și cele ale județelor ce 

compun regiunea Nord Est a României. Pentru atingerea obiectivelor cercetării în cadrul acestui 

capitol se realizează o cercetare cu privire la analiza principalelor caracteristici ale regiunii 

Nord Est a României care vizează trei direcții: analiza dinamicii principalilor indicatori 

relevanți pentru sectorul turistic pentru perioada 2004-2017 (Număr total de structuri de primire 

turistică, Evoluția structurii de cazare, Capacitatea de cazare turistică existentă sosiri ale 

turiștilor, Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri, Indicele de 

utilizare netă, Durata medie a șederii),  analiza strategiilor de dezvoltare durabilă a turismului 

pentru regiunea Nord Est a României (Strategia de dezvoltare regională Nord Est 2014-2020, 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Roman 2014-2020, Planul de acțiune pentru 

energie durabilă a Municipiului Roman, Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău 

2009-2021, Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 

2013-2020, Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Botoșani 2014-2020, Strategia 

de dezvoltare socio-economică a județului Iași pentru perioada 2014-2020, Strategia de 

dezvoltare economico-socială durabilă a Municipiului Iași Orizont 2020, Strategia de 

dezvoltare locală integrată a municipiului Piatra Neamț 2014-2020,  Strategia de dezvoltarea 

economică și socială a județului Suceava perioada 2011-2020) și identificarea tipului de 

strategie necesar unei dezvoltări durabile în turism. Documentarea bibliografică a constat în 

colectarea de informații din următoarele surse: documente oficiale și rapoarte a anumitor 
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instituții (Centrul de Studii Europene, Comisia Europeană, Organizația Mondială a Turismului, 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică etc.) care au fost preluate de pe site-urile oficiale ale acestor instituții în 

format pdf.; date statistice care au fost preluate de la Institutul Național de Statistică București, 

de la Direcția Regională de Statistică Neamț și în format electronic de pe site-ul oficial al acestei 

instituții; lucrări și volume de referință despre strategii de dezvoltare durabilă în turism 

elaborate de autori cu recunoaștere internațională (Sustainable tourism mangement, Sustainable 

tourism development, Strategi de dezvoltare durabilă a turismului în Țara Bârsei).  

 În acest capitol se aduce în discuție importanța strategiei în transpunerea eforturilor 

autorităților locale, regionale și naționale, a contribuțiilor științifice despre strategie în general 

în cadrul unei firme și în mod particular strategia ca instrument de planificare. Au fost 

identificate variabilele necesare pentru definirea unei strategii de dezvoltare durabilă a 

turismului, au fost trecute în revistă tipologii de strategii pentru o dezvoltare durabilă și s-a 

continuat cu analiza de strategii deja aplicate în unele state membre ale Uniunii Europene. 

Analiza a continuat și în cazul strategiilor județelor ce compun regiunea Nord Est a României 

și realizăm că stadiul de pregătire este diferit, precum și importanța care se acordă turismului 

în fiecare județ în parte. O strategie bine definită poate exercita un impact considerabil pentru 

dezvoltarea durabilă a turismului și în cazul județelor regiunii Nord Est a României această 

problemă a fost abordată cu precădere în anii recenți, mai exact odată cu accesul la diverse 

fonduri structurale. Modul în care a fost abordată problema dezvoltării durabile la nivel regional 

ne arată că rolurile administrație centrale și teritoriale nu au fost bine delimitate și în consecință 

nici nu există o abordare care să ofere creștere economică, noi locuri de muncă, protecție a 

mediului înconjurător, a resurselor naturale și implicare a comunității locale în întregul proces. 

În acest context, în cadrul acestui capitol autorul după analiza strategiilor identifică minusurile 

prezentelor strategii, prezintă opțiuni de schimbare și propune un model strategic bazat pe 

inovare care urmărește o dezvoltare integrată a noilor schimbări alături de priorități mai vechi, 

și urmărește o descentralizare a procesului de luare al deciziilor. Astfel modelul strategic de 

dezvoltare durabilă  propus este alcătuit dintr-o serie de componente precum: un număr de 

priorități care converg spre dezvoltarea durabilă, programe care ajută la îndeplinirea 

priorităților propuse, un set de procese, indicatori de performanță pe parcursul implementării 

strategiei și o etapă de monitorizare și rezultate. Prioritățile care s-au propus au vizat 

optimizarea utilizării și protejării resurselor naturale, dezvoltarea infrastructurii de transport, 

dezvoltarea de tehnologii care ajută la folosirea inteligentă a resurselor, modul de guvernare, 
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promovarea și sprijinirea acelor modele de afaceri durabile care încorporează practici durabile 

și orientări bune care se bazează pe inovare și ținte pe termen lung.  

 Acest capitol contribuie la oferirea unei priviri de ansamblu asupra importanței pe care 

o are strategia în cadrul unei dezvoltări durabile regionale și conturează prioritățile care sunt 

necesare pentru a fi abordate pentru o dezvoltare durabilă a turismului.      

 Capitolul IV intitulat  „Cercetare privind prioritățile strategiei de dezvoltare durabilă 

în regiunea de Nord Est a României” reprezintă partea de cercetare practic aplicativă ce s-a 

realizat cu ajutorul unui chestionar la nivelul regiunii Nord Est a României. Motivația de a 

utiliza chestionarul rezidă în faptul că acesta ne-a permis să atingem toate problemele 

identificate și să străbatem mai multe întrebări într-un timp scurt, fără să ne abatem de la scopul 

nostru. Astfel acest capitol a tratat Cercetarea Priorități și strategii de dezvoltare durabilă a 

turismului și a avut ca obiectiv principal identificarea practicilor sustenabile adoptate de 

companii, a criteriilor de selecție și gradul de adoptare al acestora. Cu ajutorul metodei statistice 

analiza factorială s-au urmărit factorii externi care influențează practicile durabile și tipurile 

de strategii. Din răspunsurile respondenților am concluzionat că profilul întreprinderilor din 

regiunea Nord Est a României ce au în cadrul strategiei lor o secțiune dedicată inovării și 

practicilor sustenabile sunt cele noi start-upuri, pentru întreprinderile de dimensiuni mari 

numărul practicilor sustenabile este unul scăzut și cel mai adesea tratează dimensiunea socială, 

iar cele mai multe practici și acțiuni legate de conceptul de durabilitate sunt dezvoltate izolat 

fără a fi concentrate într-o strategie a companiei. Această cercetare de tip descriptiv ne-a permis 

o radiografiere obiectivă a companiilor din regiunea de Nord Est și ne-a oferit o privire de 

ansamblu asupra evoluției fenomenului de inovare în turism. Principalele practici sustenabile 

analizate în cadrul cercetării au avut în vedere: conservarea energiei și a apei, maximizarea 

utilității materialelor și a eficienței energetice, reducerea numărului de substanțe chimice toxice 

utilizate în amenajarea teritoriului, reducerea emisiilor de CO2, reducerea cantităților de deșeuri 

produse din demolări, utilizarea resurselor regenerabile și valorificarea celor locale, 

managementul deșeurilor menajere (pentru colectarea deșeurilor, selectarea și depozitarea 

corectă), achiziționarea de produse locale și de produse biodegradabile, recrutarea de personal 

local precum și activități de promovare și educare a publicului cu privire la practicile 

sustenabile. Procesul de adoptare de practici sustenabile în cadrul companiilor diferă mult 

(datorită unor serii de caracteristici: dimensiune, cifră de afaceri, locație, vechime firmă) și prin 

urmare numărul de asemănări este redus fapt ce nu ne-a permis să facem o clasificare a lor. 

Rezultatele anchetei ne-au oferit răspunsuri cu privire la motivele pentru care sunt adoptate 

practicile sustenabile în cadrul companiilor și astfel avem în ordinea numărului de respondenți: 
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recunoașterea din partea consumatorilor, ajutoarele de la stat și stimulente, acces la furnizori și 

producători de produse sau servicii durabile. Aceste răspunsuri ne conduc la raționamentul că 

motivațiile pentru adoptarea de practici sustenabile diferă de la o companie la alta, de la un 

județ la altul și interesul a crescut pentru realizarea de performanțe de mediu, sociale sau etice 

și nu doar financiare. O altă variabilă care a fost măsurată se referă la procesele din cadrul 

companiei care fac uz de practici sustenabile. Rezultatele ne-au relevat două direcții și anume: 

sustenabilitatea este încorporată în practicile de zi cu zi ale întreprinderii cu un program formal 

care adresează problemele (31,5%) și activități care nu sunt sintetizate într-un program anume 

care tratează problemele legate de durabilitate (27,4%). Prin urmare, abordările din cadrul 

firmelor diferă în funcție de stadiul de evoluție (stări de schimbare) în care se află la momentul 

respectiv. Răspunsurile anchetei confirmă concluziile altor studii precum cele realizate de 

compania de consultanță McKinsey&Company, de Nidumolu Prahalad și Rangaswami (2009) 

sau de Holcomb și alții (2007), care afirmă că durabilitatea este abordată de companii în mod 

activ dar într-un număr restrâns, numărul acestora va crește pe viitor și multe dintre practici 

sunt implementate ca reacție la anumite reglementări sau rezolvă anumite necesități.  

  Capitolul V este dedicat cercetării noilor elemente strategice pentru o dezvoltare 

durabilă în turism, aspect pe care îl consider o noutate în cadrul cercetărilor din domeniu atât 

prin structură cât și prin conținut. Acest capitol se focalizează în prima parte pe inovarea în 

turism, și începe cu trecerea în revistă a diverse definiții ale acestui concept, prezintă o serie de 

bariere specifice industriei turismului față de inovare, forme de manifestare ale inovării în 

turism, tipologii ale inovării și tratează comportamentul inovator al firmelor de turism. Inovarea 

în turism se află în stadii diferite și cea care predomină în modelele actuale de afaceri este cea 

progresivă sau incrementală. Totuși, inovarea în rândul companiilor din turism este limitată și 

insuficientă, aspect ce se poate explica prin faptul că aceasta nu este un proces izolat ci depinde 

de un cumul de factori: politici, regionali, conexiuni sau colaborări exterioare, mediu privat și 

cerere a astfel de servicii. De asemenea, în cadrul capitolului se tratează și se prezintă o serie 

de modele manageriale, care se pot adopta atunci când există o strategie de inovare în cadrul 

companiei. Ulterior, cercetarea se focalizează și pe problema măsurării inovării prin analiza 

Tabloului de Bord al Uniunii Inovării realizat de Uniunea Europeană. Cercetarea continuă cu 

analiza de strategii de dezvoltare durabilă precum: eco-inovarea, de eco-eficiența, gândirea life-

cycle, designul cradle to cradle, concepte care vin cu soluții ce ajută la reducerea impactului 

negativ asupra mediului înconjurător, oferă îmbunătățiri radicale de sistem și de performanță și 

creează în cadrul companiilor un set de competențe unice, greu de copiat pe termen scurt. Toate 

aceste concepte sunt caracterizate de noutate, susțin sustenabilitatea economică și de mediu 
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chiar dacă vin cu abordări diferite: a) eco-inovare inovări care aduc externalități pozitive 

mediului, b) eco-eficiența -faci mai mult cu mai puțin- se urmărește reducerea consumului de 

energie și resurse, c) eco-eficacitate- se bazează pe o abordare care promovează un impact 

ecologic și emisii pozitive prin proiectarea cu intenția de a crea câștiguri, d) cradle to cradle- 

din leagăn în leagăn- o filosofie conform căreia „deșeurile înseamnă hrană”.  

 Aceste noi direcții de inovare sunt văzute precum niște concepte ce oferă o viziune 

diferită, produc o schimbare la nivel de societate și aduc avantajul competitiv acelor 

întreprinderi care fac uz de ele. Angajamentul întreprinderilor pentru dezvoltarea durabilă 

cunoaște mai multe evoluții: i) procesele și serviciile sunt realizate din perspectiva dezvoltării 

durabile și sunt compatibile cu aceasta; ii) se dezvoltă niște servicii și procese adiacente care 

susțin dezvoltarea durabilă; iii) unele bunuri sunt substituite pentru a satisface anumite funcții. 

Aceste stadii de evoluție au fost evaluate în cadrul celei de a doua cercetare care este prezentată 

mai jos. Pentru gestionarea activităților de lucru din domeniul eficienței energetice, al 

monitorizării și consumului de energie, al consumului de apă, al încălzirii, al sistemelor de 

climatizare este nevoie de un nou profil de angajat și anume cel de manager energetic în turism. 

Pentru acest nou profil de angajat au fost trasate competențele (comunicare interpersonală, auto-

management, orientarea spre rezultate) și abilitățile operaționale (planificarea și maximizarea 

productivității resurselor, întocmirea planului de modernizări energetice, monitorizarea 

programelor de implementare a politicilor energetice) necesare.   

De altfel în acest capitol este analizat modul în care conceptul cradle to cradle poate contribui 

la dezvoltarea durabilă pe ambele axe de analiză (a unei regiuni sau a unei afaceri) și se prezintă 

avantajele implementării unui astfel de design durabil. De asemenea este propusă o formulă 

care descrie elementele conceptului cradle to cradle cu aplicabilitate în turism. O atenție 

specială este acordată conceptului de economie circulară, prin descrierea relației cu dezvoltarea 

durabilă și a similitudinilor și diferențelor cu conceptul cradle to cradle. În economia circulară, 

inovarea joacă un rol semnificativ și ne propune o regândire a modului de a produce și consuma, 

unde deșeurile se transformă în produse cu valoare adăugată ridicată și sunt folosite resursele 

regenerabile. Totuși toate soluțiile inovatoare ale acestei filosofii, care urmăresc dezvoltarea 

unor modalități de a asigura procese de producție eficiente și reducere a poluării sunt greu de 

pus în aplicare datorită  complexității viziunii și a unui număr scăzut de furnizori, de producători 

de servicii, de  tehnologii și de designeri inovatori. Analiza stadiului cunoașterii din prima parte 

a acestui capitol arată faptul că sunt necesare noi tipuri de modele de afaceri în turism care să 

integreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile în activitățile, procesele și serviciile unei 

întreprinderi. Noul model de afaceri durabil propus face uz de designul sustenabil (analiza 
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ciclului de viață al produsului, acordă atenție lanțului de aprovizionare, resurse de tip „buclă 

închisă”), include în procesele firmei etapa de reciclare, reparare, reutilizare sau depozitare a 

produselor sau materialelor folosite și are stabilite o serie de priorități în ceea ce privește 

transportul până la locație/destinație, cantitatea de deșeuri menajere produsă, energia și 

materialele prime utilizate. Pornind de la aceste premise au fost creionate și propuse trei 

modele: model de afaceri care caută modalități de substituire a unor produse sau procese cu 

unele care maximizează eficiența energetică și eficiența materialelor deja folosite, model de 

afaceri care înlocuiește unele tehnologii sau aduce îmbunătățiri celor existente, model de afaceri 

orientat spre dimensiunea socială (persoane).	  Aceste modele încearcă să conecteze problema 

dezvoltării durabile cu inovarea, aduc soluții din alte industrii, caută să schimbe vechi practici 

de afaceri cu unele noi și răspund noilor necesități și comportamente ale turiștilor.  

În final, în capitolul V avem a doua cercetare care investighează conceptul cradle to cradle. 

Cercetarea a fost realizată cu ajutorul unui chestionar care a fost accesat on-line de 160 de 

respondenți în perioada 1 ianuarie -30 martie 2015. Chestionarul a fost format dintr-un număr 

de 23 de itemi, grupați în 16 întrebări și a fost divizat în trei secțiuni. Dintre cele 16 întrebări 

12 au fost întrebări tip grilă, cu o singură variantă de răspuns, pentru care s-a calculat ponderea 

fiecărei variante. În cazul celor 3 întrebări grilă de tip matrice cu mai mulți itemi și variante de 

răspuns care au fost limitate de 3 criterii: acord, dezacord, neutru și scăzut, mediu, ridicat s-a 

calculat ponderea fiecărei variante din totalul răspunsurilor și au fost interpretate grafic prin 

diagrame cu bare segmentate. Această cercetare a avut în vedere atingerea următoarelor 

obiective: determinarea unor noi direcții în turism, stabilirea stimulilor și motivelor care 

influențează susținerea dezvoltării durabile dar și atitudini și comportamente legate de 

sustenabilitate, identificarea barierelor și constrângerilor care împiedică adoptarea de practici 

sustenabile și acțiunile strategice alese pentru realizarea lor. Răspunsurile colectate în ceea ce 

privesc problemele ce ar putea surveni în viitor în legătură cu dezvoltarea durabilă în turism ne-

au relevat în procentul cel mai ridicat că protejarea resurselor naturale reprezintă îngrijorarea 

cea mai mare urmate apoi de recuperarea deșeurilor și reciclarea, produsele verzi, acordarea 

unei atenții mai mari dorințelor consumatorilor. Acest rezultat ne indică faptul că interesul este 

din ce în ce mai mare al operatorilor din turism spre o dezvoltare durabilă a turismului în care 

se urmăresc beneficii pe termen lung. În ceea ce privește disponibilitatea de a plăti sau procentul 

cu care s-ar plăti mai mult, pentru serviciile de turism, ce au practici sustenabile (folosirea de 

mijloace de transport care au consum energetic mai mic, angajarea de personal local, reciclarea 

deșeurilor, consum de produse locale, produse degradabile etc.) rezultatele ne-au oferit un 

procent de peste 63% pentru varianta de răspuns nu. Totuși anchete la nivelul Uniunii Europene 
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au relevat faptul că turiștii sunt dispuși să plătească în plus, peste 70% dintre respondenți, aspect 

ce se explică prin comportamente și atitudini diferite ale turiștilor, nivel de educație, interes 

pentru practicile sustenabile și venituri disponibile. Ancheta pe baza de chestionar a arătat că 

adoptarea și implementarea de practici sustenabile este influențată într-un procent ridicat de 

avantajele competitive viitoare. Rezultatele cercetării au indicat și principalele cauze (peste 

70% din totalul răspunsurilor) pentru care acest proces de adoptare și implementare de practici 

sustenabile se află la început de evoluție în regiunea Nord Est a României: gradul de sofisticare 

al inovării, riscuri economice prevăzute excesiv, costurile directe de inovare sunt prea mari, 

costul de finanțare, disponibilitatea de finanțare și cererea incertă pentru servicii și produse 

inovatoare. Implementarea de practici inovatoarea precum este cradle to cradle se confruntă cu 

o serie de bariere și constrângeri cum ar fi: complexitatea sa, interesul managerului față de idei 

noi, timpul și resursele. De altfel la nivelul regiunii Nord Est a României conform rezultatelor 

colectate nivelul de informare față de acest concept este foarte scăzut, mai exact un procent de 

13% au auzit despre el, în timp ce cei care ar fi interesați să dezvolte proiecte sustenabile sau 

inițiative ce se folosesc de acest concept sunt în proporție de 23%. Practic în regiunea analizată 

chiar dacă au avut loc diverse acțiuni de informare, seminarii, mese rotunde și chiar proiecte 

implementate conceptul este în continuare puțin cunoscut. Acest concept inovator poate ajunge 

să fie adoptat de mai multe organizații dacă se realizează un mai mare transfer de cunoștințe și 

se înțelege importanța beneficiilor viitoare pentru generațiile care vor veni.         

 Capitolul VI prezintă concluziile finale și contribuțiile personale, parte a lucrării în care 

este cuantificat și evidențiat modul în care s-a contribuit la literatura de specialitate. Lucrarea 

dorește să reprezinte un instrument pentru decidenții politici interni și aduce un plus de valoare, 

ce se traduce printr-o serie de aplicații practice pentru mediul privat în ceea ce privește 

dezvoltarea durabilă a turismului la nivel regional. În prima parte a lucrării în care am vorbit 

despre rolul pe care îl are o strategie de dezvoltare a turismului, consider că una dintre limitele 

cercetării o reprezintă lipsa datelor pentru analiza performanței proiectelor selectate în cadrul 

strategiilor de dezvoltare durabilă la nivelul regiunii de Nord Est. Am observat că etapa de 

monitorizare și evaluare, care ne oferă rezultatele proiectelor ce au fost implementate și 

considerate soluții, lipsește din documentele disponibile ce pot fi accesate de publicul larg. Prin 

urmare nu am putut aprecia dacă procesul a fost unul bazat pe nevoile regiunii sau dacă acestea 

au fost stabilite după criterii arbitrare.      

 De altfel în capitolul IV și partea a doua a capitolului V, avem rezultatele cercetării 

calitative de unde putem extrage nenumărate informații valoroase, dintre care: companiile din 

turism doresc să fie inovatoare și au o abordare de jos în sus, managerii își asumă riscuri pentru 
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a deveni independenți energetic, caută să ofere practici sustenabile, prin care să abordeze toți 

cei trei piloni ai sustenabilității. Consider că lucrarea reprezintă o contribuție valoroasă la 

literatura de specialitate. Eșantionul trebuie lărgit pentru a avea rezultate care se pot generaliza 

și propun ca viitoare direcție de cercetare analiza comparativă cu alte regiuni de dezvoltare din 

România. Cercetarea ar trebui continuată cu folosirea metodei directe de cercetare, interviul, 

care să se adreseze managerilor din turism.  

 Astfel cercetarea prezentă aduce un plus de noutate atât literaturii de specialitate cât și 

companiilor din domeniul turismului, reprezintă o bază solidă pentru cercetările viitoare și 

încurajează inovarea prin adoptarea și implementarea conceptului cradle to cradle dar și prin 

modelele de afaceri durabile propuse. Acestea sunt noi modalități prin care companiile pot 

dobândi un avantaj competitiv și sunt mai aproape în a obține un maxim de valoare  în timp ce 

generațiile viitoare se vor bucura de aceleași resurse ale naturii.             

 

 


