
REZUMAT 

 

Lucrarea de cercetare „Riscuri economice și ecologice privind dezvoltarea turismului 

în contextul globalizării" își propune să ofere autorităților publice și mediului de afaceri o 

analiză turistică bazată pe informații relevante, care să evidențieze formele de risc asociate 

dezvoltării turismului, dinamica și evoluția sectorului turistic din România în contextul 

globalizării. Utilizarea analizei statistice pentru observarea evoluției activității turistice din 

România și județul Bacău din ultimii ani a permis observarea efectelor pozitive pe care 

turismul le generează pe piața muncii, precum și relația dintre numărul structurilor de primire 

turistică, capacitatea lor de cazare și sosirile turiștilor în aceste unități. Colectarea datelor, 

analiza economico-financiară a celor mai importante unități hoteliere din județul Bacău, 

aplicarea celor două chestionare: unul adresat turiștilor din municipiul Bacău, altul adresat 

reprezentanților ANT, INCDT și Consiliului Județean Bacău au permis conturarea unor 

concluzii care au stat la baza elaborării strategiei de dezvoltare a turismului durabil din județul 

Bacău.  

 

Cuvinte cheie:  risc ecologic, risc economic, dezvoltare durabilă, turism durabil, 

strategie de dezvoltare, sustenabilitate, globalizare 
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