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Teza de doctorat prezintă un grad ridicat de originalitate, fiind mai puțin abordată atât la nivel 

național, cât și la nivel internațional; se are in vedere, cu prioritate, interconexiunea dintre 

comunitățile locale în ariile protejate protejate  și ecoturismul, ca instrument de dezvoltare a bunurilor 

și serviciilor eco-sustenabile, dar și ca o strategie inovativa pentru menținerea lor pe piață în contextul 

impactului schimbărilor climatice. In acest context, tema propusă poate avea o contribuție 

semnificativă la dezvoltarea cunoștințelor despre ecoturism în comunitățile locale din ariile protejate 

din România și Italia. Mai mult, dacă unele abordări teoretice în literatura științifică internațională cu 

privire la această temă au mai existat, soluțiile practice oferite au fost nesemnificative ca număr. În 

mod similar, se poate afirma că în România și Italia există un interes dispersat pentru această 

problematică, dar abordări multidisciplinare și încercări de coagulare a cercetărilor și oferire de soluții 

lipsesc. Prin urmare, s-au elaborat noi abordări și teorii cu privire la ecoturism - ca instrument de 

dezvoltare a bunurilor și serviciilor eco-sustenabile - adaptate comunităților locale din ariile protejate. 

Printre contribuțiile acestei teze de doctorat, se pot menționa metodele de identificare a modului de 

aplicare a ecoturismului ca strategie inovativă de menținere pe piață a bunurilor și serviciilor eco-

sustenabile ale comunităților locale din ariile protejate din România și Italia, în contextul impactului 

schimbărilor climatice.  

Au fost elaborate, ca soluții inovative - un model de evaluare a dezvoltării bunurilor și serviciilor eco-

sustenabile a comunităților locale din ariile protejate prin ecoturism dar și un plan flexibil de acțiuni 

pentru consolidarea capacității de adaptare a comunităților locale din ariile protejate românești și 

italiene pentru a-și menține bunurile și serviciile eco-sustenabile pe piață prin ecoturism sub impactul 

schimbările climatice - care vor fi utile în elaborarea politicilor economice în cadrul comunității 

locale, acoperind câteva direcții importante, precum: analiza poziției și rolul comunităților locale din 

ariile protejate în dezvoltarea de bunuri și servicii eco-sustenabile în economie; cercetarea relațiilor 

dintre comunitățile locale care practică activități ecoturistice sau cu potențial ecoturistic și mediul lor 

extern, pentru a identifica conexiunile la nivel micro și macroeconomic; identificarea influenței noilor 

elemente legate, în principal, de schimbările climatice și stabilirea impactului acestora asupra 

dezvoltării bunurilor și serviciilor eco-sustenabile de către comunitățile locale. 
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