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Rezumat 

Teza de doctorat cu titlul „Destinația turistică a viitorului – scenarii și trenduri” abordează o 

temă de mare importanță și perspectivă, destinația turistică a viitorului. Am ales această temă 

deoarece turismul, ca fenomen socio-economic specific civilizației moderne este inclus în viața 

societății și, prin urmare, influențat de evoluția acesteia. Destinația turistică, unul din cele mai 

importante subsisteme ale turismului, este și ea influențată de evoluția societății, iar cercetarea 

influenței trendurilor asupra destinației turistice a fost concepută pentru a ajuta profesioniștii din 

turism să înțeleagă aceste trenduri și a sugera strategii pentru a le valorifica, oferind, în același 

timp, instrumente de referință și exemple de bune practici pentru obținerea competitivității și 

performanței destinației turistice în această lume în continuă schimbare. 

Turismul vizează un vast potențial material și uman, cu implicații majore, așa cum am 

arătat, asupra economiei, societății și relațiilor internaționale. Este un element stimulator al 

economiei globale, acționează ca o pârghie în atenuarea dezechilibrelor regionale și reprezintă o 

formă generală și modalitate de creștere a nivelului de educație, cultură și civilizație a populației.  

Pentru început este important să spunem că, în ciuda războaielor, turbulențelor politice, 

dezastrelor naturale, incidentelor medicale, atacurilor teroriste sau crizelor economice sau de 

energie din diferite părți ale lumii, comerțul internațional cu servicii de turism a crescut spectaculos 

începând cu anul 1970, iar anul 2014 s-a dovedit a fi un alt an de succes pentru sectorul de turism 

și călătorii. Contribuția totală a sectorului de turism și călătorii la economia globală în 2014, potrivit 

WTTO (2015) a fost de 9,8% din PIB-ul total, acest sector generând mai mult decât industria de 

produse chimice, agricultura, educația, industria de automobile și sectorul bancar la un loc. 

Industria de turism și călătorii este una dintre cele mai importante creatoare de locuri de muncă din 

lume, cu circa 277 de milioane de locuri de muncă în 2014 la nivel mondial. Potrivit Raportului 

Benchmarking 2015 (WTTO Comunicat de presă, 2015) sectorul de turism și călătorii la nivel 

global angajează mai mulți oameni ca industria auto, mineritul și serviciile financiare la un loc la 

nivel mondial. 

Se estimează că PIB-ul total mondial al sectorului de turism și călătorii va crește în medie 

cu 3,8% pe an în perioada 2015-2025, iar numărul locurilor de muncă nou create va ajunge la un 

total de 72,9 milioane, din care 23,2 milioane vor fi furnizate direct în cadrul sectorului. Se 

estimează, de asemenea, că contribuția totală a PIB-ului sectorului de turism și călătorii în 

economia globală  va crește de la 9,8% în 2014, la 10,5% în anul 2025, cu o creștere în ceea ce 

privește ocuparea forței de muncă de la 9,4% la 10,7% în aceeași perioadă (WTTC, 2015). 

WTTC World 2015 Economic Impact Report (Raportul impactului economic la nivel global, 

realizat de către WTTC – World Travel and Tourism Council, 2015) arată că contribuția sectorului 
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de turism și călătorii la PIB-ul mondial a crescut pentru al cincilea an consecutiv, ajutat în special 

de cererea puternică de călătorii internaționale. Dacă în anul 1950 numărul turiștilor internaționali 

era de 25 de milioane, sosirile turistice internaționale au ajuns la 1.138 milioane în 2014, în 

conformitate cu cel mai recent barometru al Organizației Mondiale a Turismului (UNWTO). Se 

estimează că sosirile turistice internaționale la nivel global vor crește cu 3,3% pe an între 2010 și 

2030, ajungând la 1,8 miliarde în 2030, potrivit prognozei pe termen lung realizate de Organizația 

Mondială a Turismului (UNWTO, 2015). 

Aceste milioane de oameni vor avea caracteristici demografice, psihologice, sociale, etc 

foarte diferite de ale populației actuale și se vor mișca într-un mediu complet schimbat. Toate 

aceste aspecte, precum și alte evoluții care vor avea impact asupra felului în care se face turismul 

și, implicit, asupra destinației turistice vor fi prezentate în cadrul cercetării.  

Trendurile majore cercetate în cadrul tezei afectează considerabil mediul economic, 

influențează comportamentul consumatorilor și dezvoltarea afacerilor, dar studiul lor poate 

oferi un sprijin major pentru configurarea organizațiilor destinației, pentru toate aspectele 

care țin de managementul acesteia, dar și pentru introducerea de noi produse și servicii. 

Companiile trebuie sa aibă în vedere strategii prin care să se adapteze acestor trenduri, pentru a 

rămâne competitive.  

Presiunea permanentă a competiției din cadrul pieței globale impune o reacție flexibilă și 

rapidă a organizațiilor din cadrul destinației turistice la mediul lor de existență și la concurență. 

Este foarte important să fie cunoscute fundamentele și substanța destinației, precum și trendurile 

care îi vor marca dezvoltarea. De altfel, am analizat în teză teză toate aspectele legate de 

destinația turistică, managementul și competitivitatea acesteia, marketingul, politicile și 

planificarea, pentru a afla care sunt schimbările pe care le impun aceste trenduri și cum vor afecta 

acestea destinația turistică a viitorului.   

Mai mult de jumătate din populația lumii locuiește în orașe, dar se estimează că până în 

2050  aproximativ două treimi din populație va trăi în zone urbane. Orașele lumii sunt și unele 

dintre cele mai mari destinații turistice. Turismul de oraș câștigă importanță și va avea branduri mai 

bune decât țările, iar bugetul pentru promovare se va schimba de la nivel de țară către oraș. 

Relația reciprocă avantajoasă între cultură și turism a fost unul dintre cele mai importante surse de 

creștere a turismului urban în ultimele decenii. Există mai multe tipuri de destinații iar construcția și 

dezvoltarea acestora nu este o sarcină ușoară. Datorită acestei diversități și, de asemenea, așa 

cum rezultă din cercetare, din cauză că turismul de oraș va câștiga importanță, ne-am concentrat 

în teză, în special, pe destinațiile urbane/orașe. 
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Destinația turistică este un concept deosebit de complex, abordarea ei presupunând 

nu doar cunoștințe adecvate, dar și o acumulare corespunzătoare de experiență în 

domeniu. Teza, din acest punct de vedere este o abordare complexă, ca urmare a fost 

dezvoltată pe 4 capitole plus introducere și concluzii, 17 subcapitole și 175 de diviziuni ale 

subcapitolelor  

Primul capitol, Coordonate conceptuale și metode de cercetare, demarează firesc cu 

abordarea conceptuală a tezei de doctorat, cu formularea problemei cercetate, inclusiv a 

întrebărilor subsecvente care derivă. În continuare sunt prezentate modalitățile în care în care a 

fost gândită teza și pașii făcuți pentru a primi un răspuns la întrebarea: Cum va arăta destinația 

turistică a viitorului. Am prezentat, de asemenea, scopul, obiectivele și întrebările legate de 

cercetare. În continuare am prezentat metodele de cercetare utilizate, inclusiv metodologia de 

analiză a datelor secundare și primare.  

Capitolul II,  Dimensiuni teoretice și manageriale ale destinației turistice, a fost 

conceput să sintetizeze cercetările, teoriile și conceptele existente, pentru a se putea înțelege 

aspectele cheie ale destinației turistice și a oferi o punte între trecut și performanța viitoare. În 

această secțiune am analizat la început problema definirii destinației turistice, fără pretenția de 

a epuiza problematica, deosebit de complexă, respectivă. Elementele prezentate le considerăm 

suficient de pertinente în a creiona aspectele esențiale ale acesteia. Am continuat prezentarea 

tipurilor de destinație turistică din literatura de specialitate, axându-ne ulterior pe prezentarea a 

patru tipuri noi de destinație, prezentate de autoare în cadrul unor conferințe internaționale: 

destinația socială (din punctul de vedere al relației cu social media), destinația inteligentă, 

destinația sustenabilă și destinația virtuală, datorită relevanței pentru mediul nou al secolului XXI, 

una dintre marile provocări pentru destinația turistică a viitorului fiind de a rămâne pe piață, strâns 

adaptate la nevoile turiștilor, la propria identitate și la bunăstarea locuitorilor săi.  

Destinația turistică este un sistem complex care nu poate fi administrat decât prin aducerea 

împreună a tuturor părților interesate, fie ele publice sau private, care sunt implicate în planificarea 

turistică. Aceasta este rațiunea pentru care am prezentat în teză câteva considerații referitoare la 

stakeholderii destinației (afacerile locale, rezidenții, turiștii, ONG-urile, guvernul, etc). Deoarece, 

în turismul modern comunitățile locale reprezintă un factor cheie al sustenabilității destinației 

turistice și una din cele mai importante părți interesate, am prezentat în continuare cele mai noi 

cercetări în acest domeniu. Deoarece, așa cum am menționat, destinația turistică este unul din 

cele mai importante subsisteme ale sistemului turistic, am prezentat aspecte esențiale ale 

sistemului turistic, în scopul clarificării interdependenței dintre subsisteme în realizarea 

produsului turistic. În continuare ne-am referit la potențialul destinației, deoarece acesta 

reprezintă prima etapă care trebuie luată în considerare atunci când se pune problema dezvoltării 

produsului turistic. Un alt aspect important al acestei părți este managementul destinației. Dintre 
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toate tipurile de activități de management care au loc în cadrul destinației, nu din cauză că nu ar fi 

importante, dar pentru că nu fac obiectul cercetării, am abordat doar aspectele de noutate 

referitoare la managementul cunoștințelor, managementul vizitatorilor, managementul resurselor 

umane, managementul financiar și managementul crizelor. Un alt capitol l-am dedicat politicilor, 

planificării și dezvoltării destinației turistice. Acest capitol aduce o imagine de ansamblu a 

aspectelor cheie ale politicilor, scopul și obiectivele lor, precum și implementarea acestora. Am 

descris și politicile transnaționale, cu focus pe politicile Uniunii Europene și, în plus, am prezentat 

aspecte legate de strategiile de planificare și dezvoltare. Am abordat în continuare practicile și 

inițiativele inovatoare din acest domeniu,  centrat pe provocările care stau în fața destinației 

turistice în viitor. 

Un alt capitol l-am dedicat marketingului destinației turistice. Am prezentat cercetări 

recente referitoare la planificarea marketingului destinației turistice, la imaginea destinației, 

poziționare și branding.  

Finalitatea tuturor aspectelor prezentate în această parte este obținerea competitivității sau 

menținerea unei poziții profitabile pentru părțile interesate. Capitolul menționat prezintă și o serie 

de indicatori ai competitivității, precum și conexiunea dintre competitivitate și performanță.  

Aspectele legate de sustenabilitatea destinației turistice fac obiectul capitolului următor, în 

care descriem conceptele de sustenabilitate, dezvoltare sustenabilă și responsabilitate socială, 

influența sustenabilității asupra turismului și destinației turistice, beneficiile sustenabilității, precum 

și criteriile de sustenabilitate ale destinației turistice. Capitolul face referire și la patrimoniul natural 

și cultural (heritage) și continuă cu turismul cultural, ca modalitate de dezvoltare sustenabilă.   

Capitolul III, Trenduri socio-politice și economice și impactul lor asupra destinației 

turistice, are ca scop analizarea trendurilor, inclusiv a mega-trendurilor, a trendurilor specifice 

industriei turistice, a trendurilor sociale și a trendurilor legate de consumatori. Pentru a evalua 

corect influența trendurilor asupra destinației turistice considerăm că este importantă înțelegerea 

influenței pe care aceste trenduri o au asupra turismului în general, precum și înțelegerea 

modalităților prin care turismul poate fi inovativ și adaptabil la situațiile care vor apărea în viitor, 

cum ar fi îmbătrânirea populației, schimbările climatice, schimbările tehnologice, sociale și la alte 

dezvoltări viitoare. 

Primul capitol debutează cu bazele teoretice ale cercetării trendurilor și continuă cu 

megatrendurile și influența lor asupra turismului. Am descris următoarele megatrenduri: 

conectivitatea, schimbarea majoră a poziției femeii, societatea „argintie” și alte schimbări 

demografice, noua ecologie, noul tip de muncă și mobilitatea și individualismul. Vom prezenta mai 

jos câteva aspecte pe care le considerăm importante, în acest context. 
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- conectivitatea: deoarece majoritatea populației este acum online, conectivitatea a 

devenit o normă, atât pentru în viața privată, cât și în cea profesională și socială. Umanitatea este 

în prezent organizată în rețele. Miliarde de oameni (aproape 3 miliarde în 2014 și se estimează un 

număr de 5,18 miliarde până în 2018  conform ITU, 2015) utilizează internetul și se estimează că 

până la sfârșitul lui 2015, 1 miliard de oameni vor folosi mobilul ca singura formă de acces la 

internet. Aceste miliarde de utilizatori de internet sunt atât creatori cât și consumatori de informație. 

Ca și consumatori au oportunitatea să interacționeze cu brandurile în momentul și prin canalul de 

comunicare considerat cel mai potrivit pentru ei, fapt care reprezintă o mare provocare pentru 

afacerile din turism, dar și pentru destinația turistică, deoarece devine tot mai complicat să identifici 

cel mai bun mod de interacțiune și captivare a lor. 

- globalizarea: creșterea integrării și interdependenței la nivel global a reprezentat unul din 

cei mai importanți factori determinanți ai schimbării și dezvoltării. Ne raliem opiniei specialiștilor 

menționați în cadrul tezei conform cărora lumea a devenit o singură comunitate în care ceea ce se 

întâmplă într-o anumită zonă are efecte la nivel global. Din acest motiv, asistăm la o rebalansare a 

forțelor economice dinspre țările dezvoltate (predominant vestice) spre restul lumii, creând un 

mediu mult mai complex, divers și multipolar, și nu o continuare simplă a practicilor, standardelor și 

valorilor vestice, dar cu noi actori. Acest nou val al globalizării, cum este denumit de către Deloitte 

(2014) aduce oportunități și provocări care nu sunt familiare, o creștere a diversității și 

complexității, schimbări tehnologice rapide, modele de afaceri, structuri ale industriei și forme de 

organizare care evoluează într-un ritm foarte rapid. 

- schimbarea rolului femeii denotă schimbarea fundamentală a lumii dominate de bărbați. 

În această nouă eră femeile capătă din ce în ce mai multă putere și influență în economie și 

societate, în știință și politică, iar acest fapt va schimba societatea profund, transformând întreaga 

viață. Polaritatea feminin-masculin a reprezentat modelul tradițional al societății, în care diferențele 

între sexe erau potențate și exagerate, iar partea masculină era mai prețuită. Acest model este 

foarte probabil să rămână un produs al trecutului. 

- urbanizarea: conform estimărilor UN-Habitat (2010) în următorii 20 de ani homo sapiens, 

„omul înțelept”, va deveni homo sapiens urbanus în aproape toate regiunile planetei, iar aceasta 

impune, ca scop final al urbanizării, un răspuns logic la necesitățile rezidenților, cu scopul de a le 

crește calitatea vieții: bunăstarea, calitatea mediului și identitatea culturală. Dacă, conform UN 

DESA’s Population Division (United Nations New York, 2014) 54% (3,5 miliarde) din populația lumii 

locuia în orașe în 2014, se estimează că până în 2030 populația urbană va ajunge la 5 miliarde. 

Centrele urbane vor genera, conform estimărilor, 80% din creșterea economică și, conform 

specialiștilor, centrele urbane și nu statele vor conduce în crearea prosperității și bogăției. 
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- îmbătrânirea populației și alte trenduri demografice: îmbătrânirea este una din forțele 

care vor marca societatea și economia globală. Populația îmbătrânește la nivel mondial, trend care 

va continua în deceniile următoare, așteptându-se ca numărul populației peste 60 de ani să se 

tripleze până în 2100, o creștere de la 841 milioane în 2013, la 2 miliarde în 2050 și aproape de 3 

miliarde în 2100. Aceasta va determina necesitatea societăților cu populație îmbătrânită de a-și 

ajusta practicile și politicile de afaceri pentru a crește vigoarea economiei. Economia „argintie” 

poate fi o nouă și în creștere piață și cerere. 

- noua ecologie: asistăm în prezent la schimbări majore și rapide ale mediului determinate 

de om, cu consecințe semnificative asupra tuturor locuitorilor planetei. Acesta este motivul pentru 

care o serie de măsuri pentru a încetini sau anihila aceste consecințe sunt și vor fi dezvoltate și 

implementate la nivel mondial 

- sănătatea: asistența medicală preventivă va depăși asistența medicală reactivă, iar acest 

trend va continua pe termen lung. Asistența preventiva poate avea multe forme, de la testare 

genetică și până la wellness (bunăstare) sau alte programe preventive. Deci, turismul de sănătate 

și wellness poate fi soluția optimă la multe din problemele civilizației moderne. 

- educația: educația joacă un rol crucial în dezvoltarea individuală și societală, în crearea 

de locuri de muncă, creștere economică și prosperitate, prin furnizarea unui capital uman cu 

abilități, deprinderi și talente înalte. Patru trenduri se descriu sub cupola educației și cu impact 

pentru turism (descrise mai amplu în cadrul tezei): mai multă educație, un mix de educație formală, 

non-formală și informală,  învățare pe tot parcursul vieții și social media. 

- noua muncă și mobilitatea: distincția dintre perioada activă și pensionare va deveni 

neclară în viitor, iar oamenii vor lucra pentru carieră, se vor pensiona pentru o perioadă (poate vor 

călători) atunci când își vor putea permite, se vor întoarce la școală, vor începe o altă carieră, și tot 

așa în variante fără sfârșit. Mulți cercetători, cărora ne raliem și noi, consideră că există 

numeroase beneficii pentru reținerea forței de muncă vârstnice datorită flexibilității ei, eticii 

deosebite, experienței și maturității acesteia. Turismul are potențialul real de a crea locuri de 

muncă pentru populația vârstnică. 

Mobilitatea în corelație cu munca reprezintă posibilitatea de a fi un lucrător „mobil”, în 

sensul că munca se poate desfășura de oriunde, în orice moment și pe orice device/dispozitiv, și, 

de asemenea, în sensul de a putea avea acces la oameni și informații de pe un dispozitiv mobil. 

Turismul și mobilitatea, în acest sens, se împletesc indisolubil în toate sferele și fațetele dezvoltării. 

Din această cauză, profesioniștii din turism trebuie să fie capabili să ofere produse și servicii 

personalizate care să răspundă nevoilor clienților și care să ofere beneficii. 
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- individualismul reprezintă o nouă cultură morală sau o filozofie care susține libertatea 

individului și încurajează dezvoltarea personală, în condițiile unor puține limitări sociale. Ne raliem 

opiniei experților prezentați în cadrul tezei care consideră că individualismul este forța 

conducătoare pentru viitorul turismului, pentru că individualismul este expresia identității și 

tendinței de evadare din cotidian. 

Am prezentat toate aceste trenduri împreună cu informațiile de fond și apoi aplicațiile pe 

turism, arătându-se care este impactul lor asupra acestui domeniu.  

În capitolul următor am descris  trendurile din industria turistică și influențele lor, cum ar 

fi: creșterea globală, impactul generației Y ( denumită și millenials, adică generația născută după 

1980), neopriții vârstnici, creșterea turismului creativ, a turismului gay, trendul de a petrece vacanța 

în țara de origine (staycation), trendul bleisure (împletirea afacerilor cu timpul liber/leisure), DMO 

versus DMMO, etc, cu scopul de a oferi profesioniștilor din turism informațiile necesare pentru a 

putea opera cu aceste schimbări. 

Am prezentat în continuare trendurile sociale și influența lor asupra turismului. Aceste 

trenduri arată cum și în ce direcție se vor schimba valorile, comportamentele și necesitățile 

populației. Sub influența mega-trendului individualism, indiferent de categoria socială sau de 

vârstă, s-au dezvoltat o multitudine de stiluri de viață, iar acest capitol descrie câteva dintre 

acestea. 

La finalul capitolului III am descris trendurile de consum și influența lor asupra turismului, 

cele mai importante dintre ele fiind neo-reciclarea, design-ul mutifuncțional, construirea stării de 

spirit, super securitatea, discreționismul, dialogul, auto-designul, hipereficiența, multiplicitatea, etc. 

Capitolul IV, Studiul Delphi și interviul cu experți, prezintă rezultatele studiului și analiza 

datelor. Menționăm că am realizat aceste cercetări în scopul de a verifica în realitate validitatea 

concluziilor la care am ajuns prin studiul extensiv al literaturii de specialitate.  

Capitolul de concluzii însumează cele mai importante aspecte ale tezei și prezintă 

considerații personale privind problemele prezentate, în corelație cu scopul propus al tezei: a găsi 

cele mai relevante soluții care vor ajuta destinația turistică a viitorului să se adapteze rapid la 

mediul complicat și în continuă schimbare și la competiția crescândă. O parte din cele mai 

importante concluzii vor fi prezentate în cele ce urmează. 
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I. Destinația turistică între prezent și viitor 

În ceea ce privește aspectele cheie ale destinației 

În ceea ce privește cele mai importante caracteristici ale definiției unei destinații turistice, 

considerăm că este important să prezentăm un rezumat al celor mai importante definiții găsite în 

literatura de specialitate. Potrivit acestora o destinație turistică este o entitate fizică (Bieger, 2002; 

Bierman, 2003; Metelka, 1990; Gun, 1994; WTO, 2003; Buhalis,2000; Seaton&Benet, 2001), dar și 

o entitate imaterială (Seaton&Benet, 2001; UNWTO, 2002) (imagine, identitate, personalitate), o 

construcție procesuală și complexă (Ren, 2009, Jucan, 2012), cu un mix de produse și servicii 

(WTO, 2003, Fyall&Wanhill, 2008; Mill&Morison, 1992; Buhalis, 2000; UNWTO, 2002) care trebuie 

gestionată ca o unitate strategică de afaceri (Bieger, 2005; Wagenseil, 2010), o rețea de 

competențe (Coles, 2006), o filosofie pentru turist ca subiect, pentru localnic ca beneficiar și pentru 

intermediari ca profitori (Rotariu, 2009). 

Din punctul nostru de vedere, destinațiile turistice în general și destinațiile urbane în special 

vor fi o construcție a stakeholderilor, o co-creație  așa cum afirma și prof Dimitrios Buhalis 

(2015),pe baza caracteristicilor destinației (atracții, facilități, infrastructură, transport și ospitalitate), 

precum și pe baza rețelei de actori comerciali conectați la lanțul de valori, susținută de tehnologie 

și într-un cadrul inteligent care oferă un mix de produse și servicii, în scopul de a asigura anumite 

experiențe deosebite pentru vizitatori și pentru a crește bunăstarea socială și economică a 

comunității locale și care necesită un management strategic și vizionar pentru a putea rămâne 

competitive și performante. 

Procesele de construcție a locului/regiunii și de design a experiențelor, în contextul unui 

cadru inteligent (prin tehnologie și sustenabilitate) și a unui management adecvat care să permită 

o reacție mai flexibilă și rapidă, vor fi, conform opiniei noastre, cele mai importante caracteristici pe 

care o destinației trebuie să le aibă pentru a rămâne competitivă, performantă și sustenabilă. 

În legătură cu organizarea destinației turistice  

Pentru a atinge obiectivele menționate destinațiile turistice ar trebui să treacă dincolo de 

activitatea de marketing, să își redefinească obiectivele și să integreze funcții de management și 

dezvoltare.  

Soluția pe care am a găsit-o în literatura de specialitate este cea a DMMO (Destination 

Marketing and Management Organization) care începe să fie pusă în practică la Vancouver, dar 

numai prin crearea unor rețele între biroul coordonator al destinației și grupurile de afaceri. Există 

și alte orașe, destinații turistice bine consolidate, care încearcă să transpună în fapt un asemenea 

tip de proiect, exemple fiind prezentate în lucrare. 
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Autoarea consideră că este nevoie să se meargă și mai departe cu acest model, și anume 

că organizația responsabilă de managementul destinației trebuie să construiască, singură sau 

împreună cu decidenții politici, și cu mandatul comunității, o viziune, pe baza căreia să 

construiască un brand, corelat cu produsele turistice ale destinației (și cu dezvoltarea lor) și cu 

experiența vizitatorilor, pe care să îl comunice clar tuturor părților interesate; să mențină 

angajamentul părților interesate, inclusiv al comunității locale,  în realizarea sa prin dezvoltarea 

sectorului de management al relațiilor cu clienții,cu comunitățile de afaceri, comunitatea locală, 

forța de muncă, etc; să se preocupe de creșterea calității serviciilor oferite; să stabilească 

parteneriate și colaborări cu organizațiile turistice, clienții, comunitatea locală, universități și alte 

instituții bazate pe cunoaștere, cu alte organizații de management sau marketing a destinației, cu 

organizațiile regionale, statale, europene și internaționale; să dezvolte tehnologia și tehnicile de 

social media, etc. O astfel de organizație ar putea ajunge la o aliniere a strategiilor de 

management turistic cu politicile urbane de creștere, rezultând o destinație turistică extrem de 

atrăgătoare, atât pentru turiști, cât și pentru comunitate și mediul de afaceri, cât și profitabilă și 

sustenabilă.  

În legătură cu stakeholderii destinației turistice 

În turism există multe diverse părți interesate implicate, și găsirea unui numitor comun între 

preocupările lor a devenit foarte dificilă. Autoarea consideră că abordarea stakeholderilor ar trebui 

să se realizeze printr-un proces de management strategic care să aibă în vedere, pe de o parte, 

realizarea obiectivelor destinației și, pe de altă parte, realizarea unor strategii legate de 

stakeholderi care să fie viabile pe termen lung. Aceste strategii trebuie să țină cont de nevoile 

actuale ale stakeholderilor, dar trebuie făcută și o gestionare a acestora în perspectivă, prin  

parteneriate strategice, proactive, construite pe interdependență, valori împărtășite și obiective 

comune. 

Este evident că managementul părților interesate nu este un lucru simplu, iar organizația 

responsabilă de managementul destinației devine, și din acest punct de vedere, o necesitate. O 

bună comunicare cu grupurile interesate poate genera inovație, produse și servicii mai bine 

adaptate nevoilor și așteptărilor consumatorilor, creșterea competitivității și asigurarea 

sustenabilității destinației pe termen lung.   

La fel ca majoritatea experților studiați, autoarea consideră că, în ciuda timpului, energiei și 

altor resurse, organizația turistică va trebui să dezvolte managementul stakeholderilor, deoarece, 

prin abordarea interesului lor, va putea fi sustenabilă și va funcționa mai bine.  
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Comunitatea locală 

Pentru că în turismul modern comunitățile locale constituie un element de bază și este 

imposibil să susții o destinație turistică fără sprijinul localnicilor, considerăm comunitatea locală 

drept unul dintre cei mai importanți stakeholderi într-o destinație. 

Problema identificată este lipsa sentimentului de apartenență la comunitate care a devenit 

o normă în cultura noastră individualistă, iar consecința evidentă a acesteia, dar și a globalizării și 

creșterii mobilității este slaba identificare  și atașament față de zonă și comunitate. Deci, există o 

nevoie de a recrea comunitatea, de a vedea care sunt valorile apreciate de aceasta și care nu mai 

sunt relevante, de a împuternici publicul/comunitatea să se asigure că serviciile publice pe care le 

primesc răspund nevoilor lor, de a reevalua modul în care întreaga gamă de tipuri de comunități 

poate fi adusă în cadrul procesului decizional.    

Reclădirea comunității are multe beneficii. Poate determina schimbări comportamentale 

pro-mediu, standarde morale mai ridicate, poate oferi un sentiment de apartenență și atașament, 

etc. Împreună, atașamentul și sentimentul de apartenență, reprezintă, printre altele, și identitatea 

locului, un atu foarte important pentru turism.  

Comunitatea este stakeholderul cheie în procesul de dezvoltare al destinației, iar 

angajamentul ei este important, nu doar pentru perioada scurtă de timp în care se elaborează 

strategia, ci pe termen lung, pe tot parcursul procesului de dezvoltare. Autoarea consideră că 

turismul poate juca un rol important în recreerea comunității, proiectele în care aceasta este 

implicată ajutând în acest sens. De asemenea, dezvoltarea turismului ar trebui să fie privită ca una 

din strategiile alternative de dezvoltare, care poate ajuta comunitățile locale în depășirea 

slăbiciunilor socio-economice și de dezvoltare, păstrarea punctelor lor forte și a sporirii șanselor lor 

de dezvoltare. 

Ne raliem în acest sens opiniei experților care consideră că turismul bazat pe comunitate 

respectă oamenii și identitatea, rădăcinile și obiceiurile locului, este conștient ecologic, are  

conducere locală, și stimulează dezvoltarea sustenabilă a economiei locale, fiind, în același timp, 

responsabil din punct de vedere social și al mediului. 

Referitor la sistemul turistic 

Un nou argument pentru necesitatea unei organizații de management integrat al tuturor 

aspectelor destinației turistice rezidă și din cercetarea acesteia din punct de vedere sistemic.  

Sistemul turistic în totalitatea sa este compus din turiști, companii și destinații, strâns 

interconectate, iar fiecare componentă este vitală pentru funcționarea întregului sistem. Cererea și 

oferta sunt, la rândul lor interconectate, iar natura turismului se schimbă în timp. Mediul extern 
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(politic, economic, social, tehnologic, etc) influențează și este influențat de turism.  

Destinația turistică este și ea un sistem complex și complicat cu diverse componente 

interconectate. Ea cuprinde o varietate de organizații, care oferă produse și servicii heterogene 

(cazare, transport, atracții, etc). Prin schimburi materiale, de energie, fluxuri de informații în 

interiorul și în afara sa, ea trebuie să-și îmbunătățească permanent structura și funcțiile pentru a se 

adapta acestui mediu complex și în continuă schimbare.   

Oferta turistică este reprezentată în sens larg de produsul turistic și de caracteristicile 

destinației, iar în sens îngust de industria turistică/serviciile din cadrul destinației. Autoarea 

consideră că ținta/focusul pentru viitor trebuie să fie dezvoltarea și furnizarea de experiențe, 

servicii și infrastructură care să depășească așteptările clienților. Aceasta presupune dezvoltarea 

de produse, marketingul eficient, o comunitate ospitalieră și primitoare, precum și dezvoltarea și 

susținerea unor resurse pentru ca eforturile să aibă succes. Provocarea o reprezintă cunoașterea 

tuturor opțiunilor legate de produse valabile pe teritoriul destinației și crearea sau co-crearea de noi 

produse, experiențe și/sau servicii care să răspundă așteptărilor consumatorilor. După această 

etapă, produsele și serviciile pot fi organizate și prezentate vizitatorilor într-un mod care să 

maximizeze beneficiile pentru destinație. 

Presiunea competiției în această lume globalizată are și va avea un impact semnificativ 

asupra tuturor segmentelor lanțului de valoare adăugată (agenți de turism, organizatori de excursii, 

transport, hotel, catering, etc) înregistrându-se trenduri semnificative legate de strategii de nișă, 

concentrare, alianțe strategice, frecvent internaționale, joint-ventures, etc 

Spre exemplu, transportul aerian va înregistra o creștere în sectorul internațional, multe 

companii aeriene vor opera  la nivel global și se vor forma numeroase alianțe strategice, fapt care 

înseamnă că transportul va fi posibil doar în cooperare cu parteneri strategici. Un exemplu de bune 

practici în acest sens este oferit de Edinburgh, care a realizat un parteneriat strategic cu 

companiile low cost. Astfel, orașul lucrează îndeaproape cu transportatorii, ajutându-i să își 

crească numărul și frecvența zborurilor și să dezvolte oferte speciale care pot fi promovate în 

perioade cu vizitatori sau ocupare limitată. 

Un alt aspect este reprezentat de siguranța și securitatea destinației, care, datorită 

competiției  puternice, vor trebui susținute atât la nivel de operatori individuali cât și la nivelul 

întregii destinații. Destinațiile care vor fi percepute ca mai puțin sigure, vor fi evitate în viitor.  

După opinia autoarei, calitatea și autenticitatea destinației, precum și managementul 

eficient al acesteia reprezintă alte două aspecte importante pentru asigurarea sustenabilității 

acesteia. Proiectele legate de turismul cultural pot reprezenta o soluție interesantă pe termen lung 

în acest sens, deoarece pot contribui atât la conservarea și renovarea patrimoniului tangibil, dar și  
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la reclădirea comunității, contribuind astfel și la dezvoltarea patrimoniului intangibil. 

Deoarece, conform trendurilor menționate și a estimărilor, turismul cultural  va avea una din 

cele mai rapide creșteri din industria turistică, teza prezintă și câteva considerații în acest sens. O 

să mă opresc doar la a spune că mă alătur opiniei specialiștilor care susțin că promovarea 

turismului împreună cu patrimoniul și cultura poate face mai mult pentru economiile locale, decât 

promovarea lor separată. Poate aduce beneficii sporite siturilor de patrimoniu, și astfel comunității 

și țării care le găzduiesc, și poate fi un motor de creștere economică. Turismul poate stimula 

conservarea și dezvoltarea patrimoniului cultural prin veniturile pe care le generează și care pot fi 

redirecționate apoi către proiecte care să îi asigure supraviețuirea pe termen lung. Și în acest sens 

este nevoie de o strategie prin care să fie reinventat rolul patrimoniului, așa încât să servească 

interesele tuturor, iar aceasta se poate face printr-o abordare centrată pe comunitate, prin care 

rezidenții să fie atrași în jurul valorilor patrimoniale pe care le dețin. 

Cererea în turism este reprezentată de turiști și se studiază în scop de marketing și 

dezvoltare de produse. După cum am prezentat în teză, structura cererii este dinamică 

(dependentă de schimbările culturale, demografice, educaționale, tehnologice și de experiența 

consumatorilor), iar consumatorii au devenit mulți-opționali (în sensul de flexibili, deoarece au o 

mulțime de opțiuni atractive). Deoarece modelele de consum se schimbă, trendurile în domeniul 

cererii reflectă diversitatea de interese, în creștere în societatea modernă. Din multitudinea de 

aspecte prezentate în cadrul tezei, o să ne oprim doar la câteva mai semnificative pentru 

profesioniștii din turism.  

- amazonificarea – induce necesitatea personalizării ofertelor, care vor trebui adaptate din 

ce în ce mai mult la nevoile specifice individului, care nu mai dorește să fie privit ca parte a unei 

mulțimi. Acesta va deveni mai vocal, mai încrezător și mai implicat, și va avea nevoie de un mai 

mare grad de flexibilitate în călătorie în viitor. 

- personalizarea/ costumizarea (hedonismul) – consumatorul își va pune amprenta 

personală asupra produsului, furnizându-i acestuia o unicitatea relevantă doar pentru el 

- femeile reprezintă segmentul cu cea mai mare creștere pe piața turistică și au, de 

asemenea, o influență în creștere în deciziile de călătorie. Dezvoltatorii din turism trebuie să fie 

pregătiți pentru clienta-femeie care caută experiențe de cumpărare unice, sunt atente la detalii, se 

bucură atunci când primesc atenție în timpul procesului de cumpărare (valabil și online). Femeile 

sunt amatoare de cultură și excursii, sunt preocupate de mediu și de dezvoltarea sustenabilă 

- noile structuri ale familiei, cu mai multe generații incluse, părintele singur, oameni care 

se căsătoresc mai târziu, multe persoane care nu se căsătoresc deloc, multe persoane care nu au 

și nu vor avea copii deloc, toate aceste grupuri vor fi în creștere, iar profesioniștii din turism trebuie 
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să fie pro-activi pentru a răspunde eficient acestui trend. De exemplu, Edinburgh are strategii prin 

care să atragă familiile cu două venituri și fără copii, Linzul dorește să fie atrăgător pentru familii și 

vârstnici și are strategii în acest sens, etc. 

- generația Y (denumită și millenials, adică generația născută după 1980) va avea de 

asemenea o mare importanță pentru industria turistică. Acest grup călătorește mai mult, se simt 

foarte bine combinând afacerile cu plăcerea, sunt mai interesași de locațiile urbane, decât de 

resorturi/stațiuni, caută locuri distractive  și interactive, consideră recenziile online importante 

atunci când își planifică o călătorie și este foarte probabil să își facă auzită vocea atunci când sunt 

nemulțumiți. 

- generația vârstnică (argintie) va continua și ea să fie una din cele mai importante piețe și 

oportunități pentru turism. Pentru a capta acest segment destinațiile trebuie să își adapteze și 

extindă furnizarea de servicii pentru a crea servicii adaptate nevoilor lor. Turiștii vârstnici pot sprijini 

destinația pentru că pot călători tot timpul anului, iar turismul extra-sezonier poate crește veniturile 

și utilizarea infrastructurii pe parcursul întregului an. Este important de spus că securitatea este 

foarte importantă pentru acest grup. De exemplu, Ungaria și Polonia au dezvoltat o schemă prin 

care să faciliteze schimburile transnaționale în perioadele de extrasezon a vârstnicilor și familiilor 

aflate în dificultate. Similar, guvernul României a adoptat o schemă pentru proprii cetățeni, prin 

care aceștia să fie atrași în vacanțe în extrasezon. 

- consumatorii LOHAS (stil de viață sănătos și sustenabil) reprezintă la momentul actual o 

piață limitată la câteva țări dezvoltate, dar susținem părerea multor experți care susțin că acest 

grup ar putea deveni foarte importanți în anii ce vor urma. Acest tip de consumator are în vedere 

dezvoltarea personală, un stil de viață prietenos cu mediul, respectând principiile „vieții verzi” 

(bazat pe cei trei R): regândește, redu, reciclează și reutilizează. 

- grupul LGBT (lesbiene, gay, bisexuali și transsexuali) este un segment dinamic și influent 

în cadrul sectorului turistic și, de asemenea va crește. Acest grup călătorește mai mult, cheltuie 

mai mult și are mai multe venituri la dispoziție, dar destinațiile care vor să îi câștige trebuie să ia în 

considerare acceptarea socială a homosexualității în regiunea lor, legislația și efectele acestora 

asupra afacerilor turistice. Spre exemplu, Vancouver-ul are o strategie de atragere a  acestui grup 

și dezvoltă un produs turistic adaptat acestora. 

- turismul wellness și cel cu orientare medicală are un potențial enorm și va câștiga o 

parte importantă a pieței turistice deoarece nu este destinat doar vârstnicilor, ci și tinerilor (datorită 

creșterii percepției presiunii timpului și a estompării distincției între muncă și plăcere). Avantajul 

competitiv al destinației va veni din valorile locale, atât naturale (băi, saline, etc), cât și produse, 

cum ar fi bucătăria, diverse ritualuri (yoga, ajurveda, qiqong, diverse alte forme de gimnastică 

medicală, etc.) sau orice alte produse care se adresează stării de bine a minții și trupului. 
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- mulți turiști vor căuta experiențe de călătorie care să le îmbogățească viața, să învețe 

cât timp călătoresc, să cunoască viața sălbatică, să participe la festivaluri și alte evenimente 

culturale, așa încât destinațiile care vor crea produse capabile să antreneze vizitatorii în experiențe 

puternice și transformatoare vor ave un avantaj competitiv semnificativ. 

- apariția lucrătorilor flexibili care utilizează internetul va fi un trend în creștere și pentru 

milioane de oameni linia despărțitoare între muncă și relaxare va deveni vagă sau inexistentă. 

Aceasta va impune necesitatea disponibilității conectivității la internet 24/7 în tot arealul destinației, 

iar profesioniștii din sănătate trebuie să găsească un pachet turistic motivant prin care să 

determine aceste persoane să își extindă durata sejurului de afaceri cu câteva zile de relaxare 

pentru a se bucura de destinație. 

- turismul creativ prezintă un trend ascendent. Acest tip de turist caută zone de 

creativitate în care propria lor creativitate să fie întreținută și să întrețină creativitatea celor vizitați. 

Aceasta presupune ca destinația să devină și ea creativă,  să își regândească produsele și 

serviciile și să dezvolte conexiuni între turism, cultură și creativitate. 

- staycations (tendința de a petrece vacanța în țara natală, mai degrabă decât în 

străinătate) reprezintă un trend, dar și un fenomen social apărut datorită recesiunii economice în 

UK și care se pare că se va menține și chiar extinde și în alte zone ale lumii. Mulți turiști doresc să 

își ia vacanțe sau pauze chiar mai frecvent decât înainte, ca antidot la stresul zilnic). 

În ceea ce privește lanțul de valori al destinației și dezvoltarea economică locală 

Un lanț de valori tipic este reprezentat de combinația de servicii care contribuie la 

furnizarea de produse/experiențe turistice (cazare, catering, transport, distracții, tour-operatori, 

etc.). Abordarea sa presupune stabilirea fluxurilor de venituri (naționale, regionale, locale) și o 

politică integrată a produsului și afacerilor care să considere întregul lanț valoric al turismului, fapt 

greu de realizat în contextul actualului tip de DMO.  

Din multe studii și observații personale am tras concluzia că micro-întreprinderile din turism 

au o cunoaștere limitată a rolului lor în lanțul de valori global și a semnificației multiplelor conexiuni 

care apar în el. Din nou apare necesitatea unei organizații bine definite de management a 

destinației care le poate ajuta cu informații legate de trendurile pieței, câștigarea mai multor piețe 

printr-un efort comun de marketing și promovare, înțelegerea cerințelor consumatorilor, accesul la 

cele mai noi tehnologii, practici inovative și training,  creșterea expertizei și calității sfaturilor pentru 

clienți, etc. 

Managementul integrat al stakeholderilor descris anterior reprezintă o fațetă a creerii de 

valoare în cadrul lanțului de  valori turistic. 
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Cercetarea a relevat câteva elemente semnificative ale lanțului de valori al destinației 

necesare pentru a oferi o experiență turistică completă: rețelele, clusterele și relațiile personale. Ne 

raliem părerii experților studiați care consideră că, pentru a crea experiențe de călătorie, reale sau 

virtuale, va fi nevoie de o creștere a rețelelor intra și inter-industrii grupate în clustere și că acestea 

vor cunoaște o creștere semnificativă. Clusterele creative industriale și clusterele cultural-

industriale, prezentate în cercetare (Pecs, regiunea Emilia-Romagna, Maribor) sunt doar două 

exemple ale modului în care acest tip de rețea poate crește lanțul de valori al destinației. Studiind 

aceste clustere am ajuns la concluzia că acest proces poate îmbunătăți colaborarea între cei mai 

importanți stakeholderi, cum ar fi organizații private sau de stat din turism, media, ONG-uri, guvern, 

etc, și poate servi ca incubatoare de afaceri pentru politicile care privesc structurile de cooperare 

economică și regiunile inteligente. 

De altfel, ideea dezvoltării prin clustere, care angajează jucători din mediul privat și public 

din toate sectoarele, a fost considerată de participanții la al 3-lea Summit legat de turismul de oraș 

în decembrie 2014 (PATA, 2015) drept noua paradigmă a dezvoltării turismului de oraș care trebuie 

să fie conștient de faptul că turismul este un instrument politic de coeziune socială și prezervare 

culturală, dincolo de contribuția sa fundamentală ca activitate economică. 

În ceea ce privește managementul destinației turistice 

După cum am constatat din aspectele menționate, asistăm la necesitatea de a pune mai 

mult accent pe managementul destinației decât pe marketingul acesteia, cum a fost până acum, 

pentru a putea coordona și conduce toate elementele care alcătuiesc destinația, marketingul și 

managementul produsului turistic, creând, în același timp un cadru corespunzător (prin legislație, 

politici, reglementări, etc.) 

Cadrul în care există destinația este extrem de complex și, așa cum susțineau specialiștii 

Forumului Economic Mondial (2015), „identificarea priorităților, îmbunătățirea infrastructurii, 

calibrarea stimulentelor financiare și executarea campaniilor internaționale de marketing sunt 

sarcini care trebuiesc îndeplinite pentru dezvoltarea sectorul turistic”, iar aceste sarcini sunt uneori 

chiar și deasupra administrației locale, sau a unui singur minister. Coordonarea și cooperarea vor fi 

extrem de importante în această eră, iar puterea unei entități va depinde de măsura în care este 

interconectată. Liantul la nivel local, după părerea noastră, ar putea fi reprezentat de o organizație 

de management al destinației bine ancorată și eficientă. 
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Leadershipul destinației 

Destinația este, după cum am prezentat în lucrare, un sistem, o rețea de conexiuni, iar 

conducerea întregii rețele va fi extrem de importantă. Pornind de la destinațiile studiate, putem 

spune că destinațiile de succes trebuie să aibă leaderi puternici care să creeze o unire a forțelor 

pentru un scop comun și o strategie axată pe destinație.  

Liderii din turism vor trebui să aibă o perspectivă globală pentru a putea răspunde cu 

succes numeroaselor crize sau probleme economice, politice, socio-culturale sau de mediu care 

pot fi determinate sau exacerbate de dezvoltarea turismului. Ei trebuie să aibă viziuni și să 

realizeze planuri de dezvoltare pe termen lung, să coordoneze stakeholderii destinației, să 

coordoneze marketingul destinației, să mențină sau îmbunătățească standardele de calitate, să 

protejeze mediul, etc. O altă sarcină importantă, relativ recent apărută, este coordonarea noului 

mod de muncă adus de social media. Experții, cărora ne raliem și noi, considerând că prin 

implicarea leadership-ului în social media organizația va avea un avantaj competitiv semnificativ. 

Managementul experienței vizitatorilor 

Până de curând, managementul vizitatorilor se referea în cea mai mare măsură la 

minimizarea impactului negativ al activităților vizitatorilor, în timp ce satisfacția acestora, care ar 

trebui să reprezinte scopul managementului vizitatorilor după opinia noastră, nu a fost considerată 

ca fiind la fel de importantă. Cercetarea arată că există și alte modalități de a realiza 

managementul vizitatorilor decât controlul numărului lor și modificarea resurselor.  

Deoarece experiența vizitatorilor începe odată cu planificarea și aranjamentele de călătorie 

către destinație și se sfârșește la întoarcerea acasă, unde o bună parte dintre ei împărtășesc 

experiențele trăite prin canalele social media, destinația ar trebui să comunice cu vizitatorii pe tot 

acest parcurs într-o manieră relevantă, personală și într-un timp rezonabil.  

Considerăm că designul experienței vizitatorilor va presupune în viitor accesul liber la 

internet, sau cel puțin coridoare accesibile care să permită acestora să acceseze și utilizeze geo-

locația, programele de traducere în limba națională, aplicațiile de cumpărare (booking), aplicații 

care să îi ajute să cunoască istoria și cultura locurilor vizitate, care să le permită să împărtășească 

în timp real experiențele trăite, astfel făcând și reclamă (pozitivă sau negativă) destinației. După 

călătorie, destinația va trebui să monitorizeze, răspundă și acționeze la feedbackul primit pe site. 

Mai mult decât atât, sunt experți (Guo et al, 2014; MacKay and Vogt, 2012) care consideră 

că dezvoltarea tehnologiei IoT (Internetul Lucrurilor) la nivelul turismului, care conține căutarea, 

poziționarea, plata, turul ghidat mobil (cu ajutorul telefoanelor inteligente), oficiile virtuale, social 

media, comunicarea interactivă și alte servicii informatizate, vor determina o trecere de la călătoria 
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online la călătoria inteligentă.  

Un aspect mai trebuie menționat. Comunitatea este vitală pentru experiența vizitatorilor, 

studiile arătând că turismul într-o destinație nu poate fi sustenabil fără aportul și implicarea 

acesteia.  În același timp, turismul are un impact major asupra comunității, fie că este vorba de 

impact asupra mediului, fie de impactul economic, social sau cultural, fapt care transformă 

managementul experienței vizitatorilor într-o activitate de importanță capitală.    

Legat de aceste aspecte am prezentat mai multe situații apărute în cadrul destinațiilor 

studiate. Spre exemplu, Barcelona, care a decis să răspundă imensei popularități de care se 

bucură (și deci numărului foarte mare de turiști) și problemelor care au afectat comunitatea datorită 

acestora și a adoptat un management smart turistic pentru a reuși să țină ritmul natural al orașului 

în balanță. Programul a cuprins mai mult de 20 de stakeholderi care intenționează să ofere 

vizitatorilor un mod mai sustenabil de a se bucura de oraș. Orașul Cambridge  din UK a avut o 

problemă diferită: modelul său de turism nu reușea să maximizeze veniturile, motiv pentru care au 

creat o organizație axată pe management pentru a încerca să transforme șederile de o zi în oraș în 

vizite cu rămânere peste noapte sau șederi de câteva zile.  

Managementul resurselor umane 

Resursele umane reprezintă, conform specialiștilor, principala resursă strategică a 

organizațiilor, iar dezvoltarea resurselor umane la nivelul destinației este crucială pentru obținerea 

unui avantaj competitiv pe o piață turistică extrem de volatilă și competitivă.  

Industria turistică are deja dificultăți în atragerea talentelor de top, atât pentru pozițiile 

tehnice, cât și pentru cele de management. De altfel, WTTC (citat în  Crotti and Misrahi, 2015) 

estima că impactul total al lipsei de talente va costa economia globală cca 14 milioane de locuri de 

muncă  și 630 miliarde de dolari.  Deci, așa cum rezultă din lucrare și din opiniile experților, cea 

mai mare provocare pentru industria turistică și pentru destinație este recrutarea și reținerea celor 

mai buni angajați.  

Cercetătorii (Crotti and Misrahi, 2015) au arătat că pentru fiecare 30 de turiști nou atrași, se 

creează un nou loc de muncă. De altfel, aviația și sectorul turistic este deja al doilea cel mai mare 

angajator din lume, cu mare potențial de a mai crea locuri de muncă, după cum am prezentat, 

estimându-se că până în 2023, sectorul turistic va mai angaja 338 milioane de oameni, iar sectorul 

de aviație încă 58 de milioane. Deci necesarul de forță de muncă calificată în turism va fi extrem 

de mare în viitor și destinațiile ar trebui să ia măsuri în acest sens.  
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Cercetarea realizată în această teză a prezentat și câteva soluții la această problemă.  

Astfel, îmbătrânirea populației poate fi văzută ca o oportunitate, deoarece majoritatea forței 

de muncă vârstnice este flexibilă și aduce experiență și maturitate. Vârstnicii pot fi folosiți ca ghizi, 

realizând astfel menținerea vie a istoriei locului și putând juca rolul de ambasadori ai identității 

culturale, așa cum se întâmplă, de exemplu, în Sierra de las Nieves, Spania. Mediatorii culturali, 

însărcinați cu asigurarea calității șederii în fiecare oraș, pot reprezenta, de asemenea o opțiune. 

Motivarea generației Y s-ar putea realiza prin realizarea unor programe de training care să 

le ofere posibilitatea avansării în carieră, fapt destul de greu de realizat în practică. 

Un mod de a rezolva problema a fost încercat în Irlanda. Aici statul investește în trainingul, 

dezvoltarea profesională și măsurile asociate afacerilor. Programele corespunzătoare de training 

sunt coordonate de o asociație locală, prin consultare cu angajatorii locali din turism și cu un 

institut de certificare aliniat sistemului național de certificare, pentru a se asigura că trainingul 

corespunde cerințelor angajatorilor din fiecare regiune. Un grup de experți plănuiește să înceapă o 

evaluare a abilităților și competențelor din sectorul turistic până în 2020. Un alt raport despre 

abilitățile cheie necesare întreprinderilor pentru a evolua la nivel internațional a făcut recomandări 

despre programele de training care trebuiesc dezvoltate pentru turism.  

Organizațiile naționale din turism colaborează cu departamentul de educație național 

pentru a afla cum poate turismul să aibă un profil îmbunătățit pentru nivelul doi de educație. În fapt, 

școlile de nivel doi au fost încurajate să implementeze module speciale pentru anul de tranziție, 

cum ar fi: programul de percepere a situației turismului sau studii despre turism – experiența 

irlandeză. Ambele programe au ca scop să promoveze importanța turismului ca activitate 

economică prin dezvoltarea preocupărilor legate de produsele turistice irlandeze, ca și de 

oportunitățile de carieră și angajare în cadrul industriei turistice. De asemenea, departamentul de 

educație și abilități va furniza un cadru pentru dezvoltarea în viitor a nivelului de experiență în limbi 

străine.  

De asemenea, Germania are un proiect de examinare a nevoilor de forță de muncă 

calificată, în contextul schimbărilor demografice care alterează și piața muncii din turism. 

Un alt aspect este determinat de schimbările aduse în modul de lucru datorită tehnologiei. 

Deoarece munca se poate desfășura oriunde, oricând și în orice moment, iar modalitățile de 

angajare sunt foarte diverse (part time, a doua sau a treia slujbă, joburi temporare, complet sau 

parțial auto-angajat, telemunca, etc.), operatorii din turism trebuie să se gândească moduri mai 

puțin convenționale de angajare, la mai multă flexibilitate, o mai bună articulare a dezvoltării 

profesionale, la îmbunătățirea condițiilor de muncă așa încât să poată reține  și atrage cele mai 

talentate persoane în viitor. 
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Așa cum am prezentat în lucrare, DMO-ul viitorului va avea oficii virtuale, așa încât angajați 

din toată lumea vor fi capabili să lucreze împreună online. Acești oameni vor trebui să devină o 

elită cu abilități unice, experiență și calități personale așa încât să apară o structură mai puternică 

capabilă să conducă destinația prin acest viitor în permanentă schimbare și cu multe provocări. 

În ceea ce privește managementul financiar 

Managementul financiar are un rol fundamental în managementul oricărei organizații, 

inclusiv din turism. Orice activitate trebuie susținută financiar, altfel este imposibilă, și trebuie să se 

încheie cu un avantaj financiar, profit, valoare adăugată și, pentru turism și cu o imagine 

competitivă. 

Utilizarea instrumentelor managementului financiar este foarte importantă pentru afacerile 

din cadrul destinației turistice, așa cum am prezentat în lucrare, pentru: 

- o promovare de succes necesită un plan financiar corespunzător 

- finanțarea este necesară în toate etapele de funcționare a destinației: promovare, 

incorporare, dezvoltare, extindere, administrarea de zi cu zi a activității, coordonarea diferitelor 

activități (marketing, producție, etc). O administrare financiară corespunzătoare presupune studii, 

analize, evaluări ale problemelor financiare, etc. 

- luarea deciziilor ținând cont de profitabilitate și minimizarea riscului 

- măsurarea performanței unității 

- aducerea creșterii economice și dezvoltării prin investiții, finanțare, dividende, iar deciziile 

legate de managementul riscului  vor ajuta stakeholderii destinației la dezvoltarea unor proiecte 

viabile 

Managementul crizelor 

Managementul crizelor în turism este un subiect de mare actualitate, reliefat inclusiv la 

nivel internațional de către participanții la conferința Națiunilor Unite din Japonia, 2015, care a 

accentuat nevoia de adoptare a unor măsuri de reducere a riscului pentru a avea o mai mare 

reziliență în acest sector în scopul obținerii unei dezvoltări sustenabile. Datorită numeroaselor 

riscuri cu care s-au confruntat unele zone ale lumii, cum ar fi creșterea tensiunilor geopolitice din 

Orientul Mijlociu și până în Ucraina, alertele teroriste ISIS,  criza refugiaților, riscurile de pandemie, 

Ebola, etc, multe destinații au avut de suferit pierderi financiare și scăderea numărului de turiști. Ne 

alăturăm părerii specialiștilor care susțin că pentru diminuarea acestor riscuri este nevoie de 

implementare unor tehnologii avansate și a unor procese inovative prin care să se îmbunătățească 

siguranța și securitatea călătoriilor. Pentru aceasta este nevoie de o mai bună colaborare între 
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instituțiile internaționale, guverne, dar și actorii privați. 

Teza a prezentat și două posibile abordări ale riscului: dezvoltarea sustenabilă, care 

încearcă să prevină șocurile chiar de la momentul apariției ( printr-un comportament responsabil 

față de mediu și societate) și reziliența, care se axează mai mult pe răspunsul și recuperarea 

rapidă după apariția șocului. Experții, cărora ne alăturăm și noi consideră reziliența ca fiind un 

instrument valoros pentru dezvoltarea sustenabilă. 

Ce este important este faptul că destinație turistică trebuie să facă față schimbărilor, 

crizelor și riscurilor într-un mod care să-i îmbunătățească capacitatea și abilitatea de a absorbi 

schimbarea și perturbațiile și, în același timp, să își mențină identitatea și funcțiile principale.  

Un nou domeniu căreia trebuie să- facă față este și social media. Profesioniștii din turism 

trebuie să includă social media în procedurile lor de management al crizelor, fiind foarte important 

să cunoască ce vorbesc oamenii despre ei și cum să îi contacteze, mai ales în perioade de criză. 

Câteva considerații legate de managementul cunoașterii 

Împărtășirea datelor cantitative și calitative, a experienței și expertizei în cadrul destinației 

turistice este și va rămâne, considerăm noi, extrem de importantă. Platformele de networking ale 

organizațiilor regionale și internaționale ale orașelor sunt foarte utile în acest scop. De asemenea, 

aducerea stakeholderilor destinației în anumite arii de învățare poate rezolva o serie de probleme 

comune, poate crește competitivitatea destinației și poate crea premizele unei adaptări rapide la 

schimbările pieței sau la alte perturbări ale mediului. 

Crearea cunoașterii cuprinse în cadrul produsului turistic sau pieței turistice trebuie să 

cuprindă clienții, furnizorii, consumatorii, grupurile interesate, etc 

În ceea ce privește marketingul destinației turistice 

Marketingul, ca știință a gestionării piețelor, are o importanță deosebită pentru destinația 

turistică. Marketingul destinației turistice este procesul responsabil de implementarea politicilor 

turistice. Planificarea marketingului destinației trebuie să includă o analiză SWOT, obiectivele 

strategice, un plan de acțiune, implementare, monitorizare și control.  

Conform analizelor efectuate, pentru ca o destinație să aibă succes are nevoie de 

parteneriate puternice între stakeholderi și de o strategie colaborativă de marketing (Buhalis, 2000; 

Vellas & Becherel, 1999; Vicent, 2012). Utilizarea clusterelor, pentru a aduce împreună 

stakeholderi privați sau publici cheie, care să construiască și planifice sau să se asocieze pentru 

realizarea obiectivelor de marketing poate aduce inovația și sustenabilitatea destinației.   
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Spre exemplu, Emilia-Romagna (provincia Rimini din Italia) a fost prezentată ca un caz de 

succes economic, în special din cauza clusterelor, datorat abilității instituțiilor regionale și a 

politicilor de a da oportunități de dezvoltare și instrumentele necesare pentru a susține 

întreprinderile mici și mijlocii grupate în clustere. Provincia Rimini are responsabilități pentru 

planificarea și coordonarea activităților promoționale în teritoriu. 

Un alt exemplu este Pecs care, datorită programului de capitală europeană, a încercat să 

creeze un nou cluster cultural în cadrul unei fabrici faimoase. Ei au transferat producția rămasă 

într-o altă zonă și au regândit, renovat și reconstruit zona ca pe un centru cultural pe cinci hectare 

cu scopul de a crea un cluster industrial creativ în regiune. 

Marketingul co-operativ reprezintă orice aranjament de a combina eforturile de marketing 

pentru a obține beneficii mutuale. Un bun exemplu de marketing co-operativ este cel prezentat 

anterior, între Tourism Ireland și transportatori (linii aeriene și companii de transport naval) care 

combină marketingul destinației cu oferte specifice pentru transportatori pentru a încuraja 

călătoriile spre Irlanda.  

Deoarece web-ul a devenit elementul central al comportamentului de planificare și 

cumpărare al multor turiști, strategiile de marketing digital trebuie să răspundă adecvat acestor 

schimbări. Trendul spre direcția online se referă nu doar la cumpărare, dar și la managementul 

destinației turistice și soluții viabile au fost prezentate în teză.  

De asemenea, adaptarea organizațiilor din turism în acest nou secol presupune și 

adoptarea social media ca un mod de existență și ca un mod de a face afaceri. Ascultarea și 

antrenarea turiștilor vor fi elemente critice pentru succesul DMO-urilor.  

Imaginea destinației 

Imaginea pe care o are turistul despre destinație joacă un rol crucial în succesul 

marketingului acesteia. Imaginea și/sau percepțiile pot fi modificate sau îmbunătățite în timpul 

călătoriei. Ce este important, considerăm noi, este imaginea brandului transmisă pieței, pentru că 

această imagine va afecta decizia consumatorului în faza de evaluare și pre-cumpărare.  

Orașele de astăzi sunt considerabil multi-culturale și heterogene, fapt care le afectează 

identitatea, care este un fenomen complex dezvoltat în timp, afectat de schimbări și influențat de 

mulți factori. Multe orașe, în dorința de revitalizare, au optat pentru remodelarea și proiectarea unei 

imagini care să atragă turiștii și rezidenții, percepția imaginii orașului fiind considerată un bun de 

preț în cadrul competiției globale. Astfel, identitatea locului este, în multe cazuri, produsă, 

imaginată și consumată prin procese dinamice interactive, în mediul real, dar și virtual, așa cum 

susțin mulți specialiști în domeniu, iar acest trend, considerăm noi, va continua.  
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Procesul de design și construcție a locului este legat de semnificația pe care rezidenții și 

vizitatorii o au și o furnizează. Ne raliem opinie specialiștilor care susțin că  construcția locului și 

procesul de design al experienței vor reprezenta cheia succesului. 

Brandingul destinației 

Pentru a avea succes, brandul destinației trebuie să meargă dincolo de comunicarea unei 

imagini, deoarece globalizarea a făcut ca lucrurile să fie extrem de uniforme, iar construirea și 

promovarea diferențelor vor fi esențiale. Profesioniștii din turism trebuie, după opinia noastră, să 

depășească faza de logouri și organizarea de campanii și să treacă la construirea și marketingul 

smart al identității, prin strategii și inițiative pe termen lung. Astfel, un oraș cu un brand bine 

construit poate aduce valoare atât pentru proprii rezidenți și turiști, cât și pentru el însuși. 

Brandul urban trebuie să îmbunătățească marketingul imaginii orașului, prin realizarea unei 

imagini care să integreze teme socio-culturale, economice și de mediu din cadrul orașului. Cel mai 

important scop al brandingului, așa cum rezultă din cercetarea noastră, este reimaginarea orașului, 

aprofundarea identităților locului și înțelegerea culturii locale, printr-o istorioară despre oraș, care 

să aducă oamenii locului într-însa, cu scopul de a atrage consumatorii doriți. Specialiștii ((Rivas, 

2015, Rehan 2014), cărora ne raliem și noi, consideră crowd-sourcing-ul (externalizarea) 

istorioarelor orașului ca o soluție nouă și viabilă pentru a le menține proaspete și la zi.  

Cetățenii, care reprezintă unul din cele mai importante valori ale locului, pot fi folosiți ca 

ambasadori ai brandului. Acești ambasadori sunt considerați în literatura de specialitate drept 

canale de comunicare, modalități de a face promovare cu costuri reduse, resurse pentru 

mobilizarea mândriei cetățenilor locali, sau o sursă de dezvoltare. 

Ultimele cercetări în domeniul competențelor digitale ale brandurilor din industria turistică 

arată că există multe lipsuri în utilizarea instrumentelor reale de social media pe site-urile de 

călătorii. Aceste instrumente pot ajuta la creșterea angajamentului și co-crearea în cadrul 

diverselor grupuri țintă, cu scopul de a dezvolta un mixaj de istorioare, imagini, videouri, fapte, 

cazuri sau alte segmente de comunicare, coerent asamblate pe platforma web. 

În ceea ce privește competitivitatea destinației turistice 

Competitivitatea destinației reprezintă, conform cercetării noastre, abilitatea destinației de a 

crea bunăstare pentru rezidenți  (Bahar & Kozak, 2007; Crouch & Ritchie, 1999), de a câștiga piețe 

(Hassan, 2000; D’Hartserre, 2000; Dupeyras & MacCallum, 2013), de a furniza calitate, inovație și 

servicii atractive de turism consumatorilor (Hassan, 2000; Dupeyras & MacCallum, 2013), 

asigurând în același timp utilizarea sustenabilă a resurselor (Dupeyras & MacCallum, 2013). 

Literatura de specialitate conține numeroși indicatori care pot fi folosiți pentru a măsura 
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competitivitatea destinației: competitivitatea prețului (Durbarry and Sinclair 2003; Song et al. 2000;  

Dwyer et all, 2000); calitatea mediului (Inskeep, 1991; Middleton, 1997; Mieczkowski, 1995; 

Hassan, 2000); calitatea (Go and Govers, 2000;  Newall, 1992;  Buhalis, 2000; Crouch and Ritchie, 

1999; Dwyer and Kim, 2003); numărul vizitatorilor, cultura și patrimoniul, etc. 

Competitivitatea nu este o garanție a performanței, iar  Dacă destinația își folosește 

avantajele comparative (climatul, cadrul/priveliștea, flora, fauna) și competitive ( infrastructura, 

managementul, abilitățile lucrătorilor, politicile), implementarea strategiile legate de aceste avantaje 

și întrepătrunderea cu scopurile destinației, vor fi judecate de către stakeholderi  și vizitatori ca fiind 

succesul destinației, așa cum arătau Ritchie și Crouch (2013). 

Din punctul de vedere al autoarei, competitivitatea va reprezenta bolta de rezistență atât 

pentru afacerile din turism, cât și pentru destinația turistică, cu condiția ca prin competitivitate să se 

înțeleagă performanța de a fi cel mai bun, iar competitivitatea și avantajul competitiv să fie valori 

esențiale ale strategiilor de viitor.  

În ceea ce privește sustenabilitatea, dezvoltarea sustenabilă și responsabilitatea 

socială 

În mare parte datorită globalizării, asistăm la ora actuală la o mai mare corelație între 

afaceri și impactul social, angajamentul pentru soluții cu bază socială fiind o cerință pe multe piețe 

și, considerăm noi, acest trend va continua și se va extinde și în alte domenii. 

Cele mai importante rezultate ale cercetării noastre în ceea ce privește pilonul economic al 

sustenabilității sunt redate mai jos: 

- creșterea economică a creat bogății imense în anumite zone de pe glob, dar a lăsat în 

urmă multe alte zone 

- dacă creșterea economică a reprezentat forța motrice a transformării vieții oamenilor, 

acum se dovedește că aceasta a determinat și multe efecte negative 

- cu o creștere globală constrânsă de necesitatea limitării utilizării resurselor și a emisiei de 

carbon, redistribuirea devine singura cale viabilă de a reduce sărăcia 

- pentru a supraviețui, economia globală este obligată să se dezvolte ca un cancer, la o 

rată nesustenabilă care poate să ucidă gazda dacă nu se iau măsurile necesare 

- configurația pentru viitor este una de regionalizare și localizare a piețelor mai accentuate 

- a apărut necesitatea de a trece de la eficiență la suficiență (în sensul de a fi suficient) și 

bunăstare 
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- a apărut necesitatea de trece de la lăcomie, competiție și acumulare, la solidaritate, 

compasiune și cooperare 

- creșterea nu mai este considerată a fi același lucru cu dezvoltarea, iar dezvoltarea nu 

presupune neapărat creștere 

- economia este un subsistem al sistemului mai larg, dar finit, biosfera, așa încât o creștere 

continuă este imposibilă 

- a apărut necesitatea de a crea comunități care să nu aibă nevoie de deplasarea continuă 

a indivizilor, prin aducerea în același loc a casei, locului de muncă și locurilor de petrecere a 

timpului liber 

- se va pune mai mult accent pe bunăstarea populației decât pe producție 

- dezvoltarea în viitor a societății moderne trebuie să se facă pe baza principiilor 

sustenabilității, calității vieții și fericirii. 

Cele mai importante rezultate ale cercetării noastre în ceea ce privește pilonul referitor la 

mediu al sustenabilității sunt redate mai jos: 

Asistăm în prezent la schimbări rapide ale mediului provocate de către om cu pierderea 

sau reducerea habitatului, pierderea numeroaselor specii de plante și animale datorită poluării și, 

evident, la schimbări climatice. Studiile cercetate arată că aproape două treimi din ecosisteme sunt 

în declin; emisiile de carbon și gaze cu efecte de seră au cunoscut creșteri istorice; în 2008, 

amprenta pe mediu a depășit bio-capacitatea pământului cu mai mult de 50%; temperatura 

suprafeței globului a crescut; peste 50% din zonele fără gheață ale pământului au fost modificate 

direct prin acțiunea omului; și multe altele. Consecințele sunt semnificative pentru toți locuitorii 

Terrei, motiv pentru care au fost luate o serie de măsuri pentru a stopa această degradare. O parte 

dintre ele au fost prezentate în teză. 

Conform UNWTO (2008) turismul este responsabil de 5% din emisiile de carbon, dar, 

conform UNEP, până în 2035 contribuția turismului la modificările climatice va crește semnificativ, 

dacă nu se iau măsuri. Un scenariu dezvoltat pentru UNEP de către Scott și alții (2008) arată că, 

după numărul de călătorii efectuate, turismul global va crește cu 179%, în timp ce înnoptările vor 

crește cu 156%. Numărul de kilometri parcurși de turiști va crește cu 222%, în timp ce emisiile de 

carbon vor atinge 152%. Dacă nu se iau măsuri, conform acestor estimări, în 30 de ani, emisiile de 

bioxid de carbon generate de turism vor fi de trei ori mai mari ca astăzi. În aceste condiții, turismul 

trebuie să-și reevalueze dezvoltarea, să fie pro-activ   în abordarea schimbărilor climatice și a 

sustenabilității pentru a deveni un factor important în atingerea obiectivelor economiei verzi. 
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Ca parte a proiectului condus de Tourism and Experience Management Cluster Program 

din  Finlanda a fost creat primul model de calculare a amprentei de mediu a turistului. Astfel, turiștii 

pot să își calculeze singuri amprenta, astfel primind informațiile necesare pentru a putea decizii 

responsabile pe parcusul călătoriei.  

Schimbările deja menționate au dus și la conștientizarea consumatorilor în ceea ce 

privește problema mediului și responsabilitatea lor în acest sens, generând mega-trendul Noua 

Ecologie, despre care am discutat în cadrul tezei, și apariția consumatorilor de tip LOHAS. Lipsa 

conștiinței de sine a acestui mare grup de consumatori este cauza pentru care sustenabilitatea 

este încă departe de își atinge potențialul. 

Cele mai importante rezultate ale cercetării noastre în ceea ce privește pilonul social al 

sustenabilității sunt redate mai jos: 

- sustenabilitatea socială reprezintă răspunderea adecvată la nevoile comunității locale, 

promovarea incluziunii, coeziunii și a responsabilității 

- comunitățile sustenabile sunt comunități diverse, conectate, democratice, echitabile și 

care furnizează o bună calitate a vieții 

- domeniile politicilor sociale și principiile incluse sunt echitatea și sănătatea, participarea, 

nevoile, capitalul social, economia, mediul, fericirea, bunăstarea și calitatea vieții 

- sustenabilitatea socială presupune o bună calitate a infrastructurii sociale și a serviciilor 

locale, suportul pentru dezvoltarea comunității, oportunitatea pentru rezidenți de a fi implicați și de 

a lua decizii, spații sociale și activități împărtășite, etc. 

Cele mai importante rezultate ale cercetării noastre în ceea ce privește pilonul cultural al 

sustenabilității, un pilon doar recent acceptat de către specialiști, sunt redate mai jos: 

- cultura unei societăți este dată de valorile acesteia și de modul în care le exprimă 

- cultura întreține dezvoltarea sustenabilă, fiind un pilon care ghidează și creează această 

posibilitate 

- patrimoniul cultural, industriile culturale și creative, turismul cultural sustenabil și 

infrastructura culturală reprezintă instrumente strategice în beneficiul generațiilor viitoare 

- cultura și patrimoniul creează identitatea individuală și comunitară, promovează 

coeziunea socială și contribuie la realizarea capitalului social 

- cultura este și o forță pentru regenerarea urbană și incluziunea socială, prin încurajarea 
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conservării patrimoniului, promovarea industriilor creative și recunoașterea valorii adăugate a 

diversității culturale 

- corelarea turismului cu patrimoniul și cultura poate face mai mult pentru economiile locale 

decât promovarea lor separată. Poate aduce venituri mai multe siturilor patrimoniale, comunității și 

chiar țării care le găzduiește și poate fi un motor de creștere economică. 

În ceea ce privește responsabilitatea socială  

În această lume plină de provocări, industria turistică trebuie să se adapteze la cele patru 

valori  fundamentale legate de aspectele economice, sociale, de mediu și culturale menționate, 

trebuie să practice prețuri reale, transparență, creativitate, comportament etic, să creeze valoare și 

să fie responsabilă. Toate valorile menționate trebuie să fie incluse în ADN-ul afacerii pentru a 

rămâne competitivi și sustenabili.  

În turism, conceptul de CSR este conectat cu turismul sustenabil și cu ideea de comerț 

corect. Aceasta înseamnă că organizațiile responsabile de dezvoltarea strategiilor trebuie să 

includă turismul responsabil și sustenabil în rezultatele pe care vor să le obțină. În contextul 

destinației turistice trebuie menționat faptul că DMO-urile, jucătorii cheie din cadrul sistemului de 

părți interesate din turism, are nevoie de un nou mod de gândire, de agilitate strategică și de 

dorința de a revitaliza atât economia, cât și societatea într-o manieră responsabilă. Pentru a realiza 

acest lucru, DMO-ul trebuie să se redeseneze și să se asigure că beneficiul public nu este 

incidental, ci este centrat pe însăși rațiunea lor de a fi. Participarea informată a tuturor 

stakeholderilor semnificativi și un leadership puternic care să susțină dezvoltarea sustenabilă 

reprezintă, în opinia autoarei, o condiție de bază în atingerea acestor obiective. 

Deci, putem spune că CSR este corelat cu toate funcțiile de management turistic. În ceea 

ce privește marketingul, se referă la onestitatea datelor prezentate în broșuri, la siguranța 

produselor, la tehnicile de vânzare, la politica de prețuri, la relațiile ascunse dintre tour operatori și 

agenții turistici, etc. În ceea ce privește managementul resurselor umane, se referă la evitarea 

discriminării, la nivelul veniturilor, la angajarea persoanelor cu dizabilități. Acuratețea și onestitatea 

raportărilor financiare, precum și viteza de decontare a facturilor, sunt corelate cu managementul 

financiar. Politica de aprovizionare, relațiile dintre furnizori, necesitățile clienților cu nevoi speciale 

sunt corelate cu managementul operațional. CSR poate fi considerat vehiculul ideal pentru 

implicarea sectorului privat în agenda de dezvoltare sustenabilă destinației turistice. 

Un alt aspect menționat în teză este reprezentat de turismul care are la bază comunitatea, 

care este considerat de unii specialiști, cărora ne raliem și noi, drept o formă de dezvoltare turistică 

responsabilă social, care are potențialul de a contribui substanțial la dezvoltarea socio-economică 

locală și reducerea sărăciei. 
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În ceea ce privește politicile, planificarea și dezvoltarea destinației turistice 

Politicile de dezvoltare a turismului trebuie să țină cont de trei aspecte cheie, conform 

specialiștilor: să stabilească orientările de dezvoltare, să determine și controleze procesul de 

planificare și să definească cele mai adecvate strategii de marketing ale destinației. Pentru a crea 

politici în turism, susțin experții  (Sharpley and Knight, 2009, p. 242), natura implicării statului și 

politicile pentru turism sunt dependente atât de structurile politico-economice, cât și de ideologia 

politică predominantă. 

Planificarea strategică a destinației turistice trebuie să fie deliberativă și integrativă și să 

permită destinației să se adapteze rapid la schimbări, să dezvolte  sisteme de informații, de 

planificare și control care să monitorizeze și răspundă la aceste schimbări. 

Destinațiile mature și destinațiile în curs de dezvoltare pot avea nevoie de strategii diferite, 

dar, cu toate acestea, chiar și destinațiile mature au nevoie să se adapteze trendurilor discutate și 

să combată dificultățile legate de protecția consumatorilor, probleme legate de securitate și 

siguranță, precum și de stresul comunitar. 

De exemplu, Barcelona a trebuit să creeze planuri de dezvoltare extrem de serioase pentru 

viitor, așa cum am prezentat anterior, datorită efectelor dezvoltării necontrolate a turismului care a 

dus la nemulțumirea rezidenților. 

Teza a făcut referire și la alte planuri de dezvoltare ale destinațiilor turistice, din care vom 

prezenta doar câteva aspecte.  

Fenomenul de co-creație, despre care am vorbit la definiția destinației, se referă la faptul 

că destinațiile turistice urbane vor trebui să se dezvolte în contextul dezvoltării orașului; mai precis, 

orice decizie, în orice domeniu de dezvoltare, a autorităților locale trebuie să se ia luând în calcul și 

dezvoltarea sau impactul asupra turismului, iar această decizie trebuie luată prin colaborarea 

tuturor părților interesate. Un bun exemplu în acest sens este reprezentat de orașul Munchen care, 

încă din 1950 a realizat un plan de dezvoltare a orașului printr-un compromis colectiv, o cultură a 

echilibrului, cu participarea a peste 70 de organizații și instituții, cum ar fi camerele de comerț, 

sindicate, universități, autoritățile locale, în vederea pregătirii jocurilor olimpice. De atunci, s-a 

produs o schimbare în stilul de planificare, către o planificare deschisă prin care cetățenii să-și 

poată face vocea auzită. Planurile de viitor sunt legate de identificarea valorilor sale unice și 

construirea unei strategii de brand cu rolul de a schimba imaginea de oraș conservator și 

tradițional. 

Un alt exemplu de succes este orașul Genova, care a început din 2007 un plan de 

regândire a orașului, transformându-l într-un laborator urban, care ține cont de moștenirea 
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culturală și artistică, dar devine și un oraș inovativ, care să atragă atât rezidenții, cât și vizitatorii 

sau oamenii de afaceri. Ce este interesant, este faptul că strategiile sale de marketing și canalele 

de comunicare către vizitatori și localnici tind să conveargă din ce în ce mai mult. 

Și Sibiul poate fi considerat un exemplu în acest sens, proiectul său de dezvoltare pentru 

următorii 10 ani fiind realizat, pe de o parte prin consultarea instituțiilor și cetățenilor, iar pe de altă 

parte incluzând turismul ca pilon principal. Planul de dezvoltare a orașului Sibiu se axează pe 

cultură și sport, creativitate și inovare, sustenabilitate și responsabilitate. Pentru a realiza aceste 

obiective și a fi atractiv pentru vizitatori și localnici în viitor, managementul orașului trebuie să se 

preocupe de câteva aspecte cheie: angajarea comunității, crearea de clustere, dezvoltarea 

tehnologiei, inovării și sustenabilității, o mai bună cercetare și date care să ghideze planificarea și 

managementul, precum și parteneriate public-private. Și exemplele nu se opresc aici, existând 

multe inițiative în acest sens, prin care orașul ca destinație turistică devine un construct determinat 

de inițiativele părților interesate.  

Edinburgh investește în valorile, produsele și serviciile turistice care pot oferi o experiență 

turistică unică,  convingătoare, pe tot parcursul anului, cu scopul de a-și crește sustenabilitatea. 

Prioritățile strategice includ managementul unui oraș de primă clasă, calitatea experienței, 

dezvoltarea produselor de iarnă, un oraș pentru întâlniri de primă clasă, extinderea amprentei 

turistice către zonele limitrofe 

Cornwall a creat o unitate de management formată din stakeholderi responsabilă de 

designul și aplicarea unui plan pentru conservarea și îmbunătățirea peisajului. Unitatea de 

management furnizează, de asemenea sfaturi în probleme legate de planificare și dezvoltare și 

dezvoltarea de proiecte. 

Strategia orașului Linz cuprinde dezvoltarea unui oraș cultural, creativ, verde și liniștit. 

Manchesterul plănuiește să să-și întărească rolul pe care cultura îl are în atragerea 

vizitatorilor și să dezvolte noi modele de creștere sustenabilă bazate pe un oraș mai conectat, 

talentat, verde, în care toți locuitorii să poată contribui și să beneficieze de prosperitate.  

Dublinul și-a stabilit ca priorități ale strategiei colective de dezvoltare a turismului până în 

2020 dezvoltarea produselor turistice care îi pot oferi un avantaj competitiv, cum ar fi gastronomia, 

cultura, evenimente, festivaluri, etc, mergând dincolo de atracțiile tradiționale, legate de poporul 

irlandez și peisajul deosebit,  pentru a se diferenția ca o destinație care trebuie vizitată, precum și 

o destinație pentru vizite scurte a Europei. Despre programul deosebit de dezvoltare a resurselor 

umane am menționat anterior. 
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Vancouverul a dezvoltat o strategie de dezvoltare a destinației care cuprinde dezvoltarea 

de produse (mai ales în domeniul turismului creativ, cultural, sănătate și wellness, parcuri și natură, 

shopping, mers cu bicicleta, etc) evenimente, experiența vizitatorilor, vecinătate, dezvoltarea 

infrastructurii turistice, transporturilor, parteneriate și alianțe. 

După cum am mai spus, provincia Rimini, parte a regiunii Emilia-Romagna, s-a dezvoltat 

prin clustere.  The Art and Cultural Cities Product Union susține evenimentele regionale prin 

promovarea propunerilor cu potențial real. De asemenea, sunt incluse și conferințele și congresele, 

centrele de afaceri, centrele de expoziții, pentru a servi sistemul de producție și comercial local și 

național. Regiune Emilia-Romagna, ca și instituție, cofinanțează programele anuale de marketing 

și promovare, precum și inițiativele de co-marketing. 

Ideea de dezvoltare a orașului Maribor a fost de formare a unui cluster regional, o 

cooperare de 6 orașe și reprezintă un bun exemplu despre cum cooperarea poate crește 

capabilitățile turistice. 

Cea mai mare parte a strategiilor de dezvoltare a destinațiilor sunt corelate, așa cum 

rezultă din cercetarea efectuată, cu: 

- adoptarea unui management inteligent 

- dezvoltarea unei noi și concise identități de brand 

- strategii de dezvoltare a produselor care susțin atracțiile existente și creează altele 

originale, noi concepte și experiențe turistice, construirea unor produse, servicii, atracții și 

infrastructură turistică distinctive și sustenabile 

- oferte culturale, festivaluri, expoziții pe tot timpul anului 

- patrimoniu și locuri interesante, shopping, distracție, natură și aventură, sport, business, 

medicină și wellness, educație reprezintă alte dezvoltări majore 

- turismul creativ, ca instrument de regândire a locului. În această manieră, o destinație 

care a fost bazată pe patrimoniul trecut, va fi legată în mod creativ de noi sectoare, pentru a 

angaja, cum susțin specialiștii, noi piețe și a-și extinde portofoliul 

- extinderea amprentei turistice către periferii și vecinătăți 

- cooperarea și parteneriatele, precum și crearea de clustere 

- angajarea comunității 

- dezvoltarea verde 
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- unele destinații, în particular cele mature, și-au stabilit ca țintă piețele în creștere din 

centrul și estul Asiei, mai ales China, adaptându-și produsele și serviciile pentru a putea răspunde 

nevoilor vizitatorilor din aceste zone 

În ceea ce privește strategiile țărilor de dezvoltare a turismului, țintele principale pe care le-

a reliefat cercetarea noastră au fost:  

- adaptarea la cererea în creștere venită din Asia: Australia, Estonia, Franța 

- construirea unei capacități digitale competitive: Australia 

- inovare: Austria 

- îmbunătățirea cooperării între stakeholderi și antrenarea lor în dezvoltarea destinației: 

Republica Cehă, Ungaria 

- asigurarea siguranței produselor și serviciilor: Finlanda 

- accesul la vacanțe a persoanelor cu dizabilități: Franța, sau pentru seniori și familii în 

dificultate: Ungaria, Polonia, România 

- training și educație: Germania, UK 

- turism sustenabil: Germania, Ungaria, Turcia 

- ciclism: Finlanda, Republica Slovacă 

II. Megatrendurile și influența lor asupra destinației 

Chiar dacă unele aspecte au fost deja prezentate mai sus, câteva aspecte interesante 

legate de influența trendurilor asupra turismului și destinației turistice trebuie să fie subliniate. 

În ceea ce privește influența globalizării asupra destinației turistice 

Cele mai importante caracteristici ale destinației turistice, din punctul de vedere al influenței 

globalizării sunt: 

- destinațiile turistice vor evolua în contextul trendului către piețe globale, competiție 

globală și comunicare globală 

- mobilitatea spațială a oamenilor va crește, iar călătoriile în străinătate vor fi mai frecvente, 

fiind considerate o alternativă la la turismul intern 

- turiștii asiatici vor fi foarte importanți pentru toate piețele, necesitând strategii adaptate de 
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marketing și forță de muncă pregătită în acest sens; călătoriile cu destinații multiple vor crește 

datorită lor 

- calitatea în cadrul destinațiilor turistice trebuie să fie cât de mare posibil, deoarece 

destinațiile vor fi judecate prin comparație la nivel global, chiar la nivelele cel mai localizate posibil; 

calitatea serviciilor va fi mai importantă decât competitivitatea prețurilor în bătălia pentru piețe, 

accentul punându-se pe valoarea obținută pentru bani 

- sustenabilitatea și dezvoltarea verde vor fi extrem de importante; extensia fenomenului 

sociologic legat de necesitatea respectării naturii și resurselor acesteia va determina creșterea 

cererii pentru eco-turism 

- internetul a creat coeziunea unor grupuri informale, legate prin interese și nevoi comune, 

iar acest aspect va putea fi folosit pentru crearea de noi produse 

- destinațiile vor trebui să facă față unor turiști mult mai experimentați, care doresc servicii 

personalizate și nu modul impersonal, non-interactiv al sistemului turismului de masă (Dwyer, 

2014); 

- deoarece, așa cum susține Antonescu și Stock (2014) a apărut o rețea globală de 

locuri/destinații,  cu patternuri spațiale bine diferențiate între locuri emblematice și zone turistice 

obișnuite, cu diferențe ale calității diferitelor zone turistice (site-uri, resorturi, orașe), cu funcții de 

descoperire, relaxare, joacă, shopping, etc, ale căror segmente sunt traversate de turiști, mai ales 

internaționali, în căutarea descoperirii, conectarea, concentrarea sau integrarea unor destinații va fi 

o necesitatea; după părerea autoarei și alianțele strategice în rețelele de afaceri vor deveni un 

trend în turism 

- după părerea noastră, globalizarea poate fi și un stimulent pentru reconstruire și 

reinventarea tradițiilor și particularităților locale 

- cooperarea dintre organizațiile internaționale relevante pentru a reduce duplicarea 

eforturilor, maximizarea sinergiilor și facilitarea dezvoltării unor politici coerente și coordonării vor fi, 

așa cum susțin specialiștii (Haxton, 2015, Buhalis, 2015) extrem de importantă. Globalizarea 

crește, de asemenea abilitatea țărilor de a lucra împreună la abordarea dezastrele naturale și a 

provocărilor globale, cum ar fi încălzirea globală și alte probleme de mediu. 

În ceea ce privește influența conectivității și tehnologiei asupra destinației turistice  

Cele mai importante aspecte legate de destinația viitorului, din punctul de vedere al acestui 

mega-trend, identificate în cadrul cercetării sunt: 

- mobilitatea și accesibilitatea sunt și vor continua să fie elemente esențiale pentru turiști, 
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astfel că integrarea și calitatea rețelelor de transport vor constitui factori importanți în deciziile luate 

pentru stabilirea destinației 

- accesibilitatea la o varietate de piețe prin conexiune aeriană va juca un rol important în 

dezvoltarea destinației și a regiunii. Conform experților (Haxton, 2015), cărora ne raliem și noi, 

brandingul destinației și brandingul aeroportului se completează și susțin unul pe celălalt 

- conexiunea cu una din cele 89 de mega orașe, din punct de vedere al aviației, care vor 

conecta lumea și oamenii până în 2032, va fi de o importanță majoră, deoarece, conform 

prognozelor Airbus Global Market (2014), transportul aerian pe distanțe lungi se  va concentra în 

jurul acestor mega orașe, între care se vor desfășura peste 95% din zboruri 

- utilizarea modalităților de transport care utilizează eficient energia, cum ar fi bicicleta, 

transportul public, mersul pe jos, va fi o soluție câștigătoare pentru destinație 

- conectarea directă prin noi tehnologii va fi vitală 

- conotația conectivității va fi împărtășirea experienței 

- big data (datele prelucrate și păstrate în cantități imense) pot oferi destinațiilor o mai bună 

cunoaștere, dar nu pot înlocui gândirea strategică și creativitatea suprapusă pe analiza acestor 

date, iar pentru aceasta este nevoie de noi calificări 

- ne alăturăm opiniei experților conform cărora extinderea integrării turismului cu finanțele, 

afacerile, informația, transportul , etc prin intermediul tehnologiilor avansate vor reprezenta viitorul 

pentru o destinație  inteligentă 

În ceea ce privește schimbarea statutului femeii și influența asupra destinației 

turistice 

- femeile câștigă din ce în ce mai multă putere și influență în economie, societate și politică, 

iar aceasta va schimba profund societate și întregul mod în care trăim și lucrăm 

- femeile reprezintă unul din segmentele pieței turistice cu cea mai rapidă creștere, atât în 

termen de călătorii de timp liber cât și de afaceri, conform experților. Statisticile arată că peste 80% 

din deciziile de călătorie le iau femeile 

- companiile din turism trebuie să evalueze diferențele dintre bărbați și femei în cadrul 

turismului. O strategie de marketing eficientă pentru femei trebuie să aibă țină cont de faptul că 

acestea doresc standarde înalte și ținerea promisiunilor. Clientul femeie dorește, de exemplu o 

experiență de cumpărare unică, în care să îi fie acordată atenție. 
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- deoarece, așa cum am arătat în cadrul cercetării, modelele de familie se schimbă, formele 

acesteia sunt mult mai variate și există multe familii cu un singur părinte, familii în care mama 

lucrează în afara casei, apare necesitate înțelegerii tipului de experiențe de călătorie pe care 

aceste femei singure, de vârstă mijlocie, dar și celelalte tipuri, o doresc. 

În ceea ce privește influența trendului urbanizare asupra destinației turistice 

- estimările UN DESA’s Population Division (2014) arată că până în 2050 două treimi din 

populația lumii va trăi în localități urbane, iar cea mai mare creștere o va înregistra Asia și Africa 

- orașele, ca destinații turistice contribuie la economia locală, bunăstarea, calitatea mediului 

și identitatea culturală a locuitorilor orașelor 

- ele trebuie să fie agreabile pentru toți, fie că e vorba de cetățeni, vizitatori sau investitori și 

să difuzeze beneficiile turismului și spre vecinătăți, astfel multiplicându-i impactul și rezolvând și 

problema congestiei traficului 

- scopul dezvoltării turismului de oraș trebuie să fie coeziunea socială și păstrarea culturii, 

dincolo de contribuția sa fundamentală ca activitate economică 

- provocările legate de dezvoltarea sustenabilă vor fi din ce în ce în ce mai mult 

concentrate în orașe, iar orașele inteligente (smart) pot reprezenta o soluție, cu noile lor  servicii, 

aplicații și produse urbane legate de siguranță, ecologie, mobilitatea, conectivitate, retail 

(desfacere cu amănuntul) sau aspecte culturale. Pentru turiști, destinația inteligentă va aduce date 

utile într-un sistem integrat disponibile la locul vizitat, într-un mediu verde și organizat cu scopul 

obținerii satisfacției complete. 

În ceea ce privește influența societății „argintii” (vârstnice) și a trendurile 

demografice asupra destinației turistice 

- îmbătrânirea populației este una din forțele care vor schimba societatea și economia 

globală în următoarele decade. Populația vârstnică este în creștere la nivel global, iar acest trend 

va continua 

- societățile cu populație vârstnică trebuie să-și ajusteze practicile de afaceri și politicile 

pentru a impulsiona vigoarea economică, iar economia „argintie” poate fi o piață nouă și în creștere 

- destinațiile trebuie să se adapteze acestui segment de piață în creștere. Vor trebui să 

furnizeze servicii calificate, produse și servicii noi și adaptate, asociate cu accesibilitatea la ele, 

pentru a răspunde necesităților acestei piețe 

- consumatorii vârstnici necesită bunăstare, distracție, amuzament, pot călători tot timpul 
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anului, chiar în extrasezon, putând astfel crește beneficiile și utilizarea infrastructurii pe tot 

parcursul anului, și pot impulsiona destinația 

- ei cercetează amănunțit informațiile, acționează rațional, au tendința de a fi frecvent 

impacientați, frustrați, cu toleranță aproape zero la serviciile de proastă calitate, călătoresc mai 

ales pentru odihnă și relaxare, cu călătorii scurte sau lungi, preferă destinațiile mai liniștite și mai 

puțin aglomerate 

În ceea ce privește influența trendului sănătate asupra destinației turistice 

- turismul de sănătate și wellness, ca formă de activitate care folosește avantajele mediului, 

poate fi, conform opiniei noastre,  soluția optimă la multe probleme ale lumii civilizații 

- estimările specialiștilor (Sydov, 2011) arată că vacanțele orientate către sănătate vor 

crește cu peste 90%. Trendul către dieta, fitness, controlul dietei și wellness va avea multe 

implicații asupra turismului. Destinațiile vor trebui să se adapteze  dorințelor clienților lor în ceea ce 

privește nutriția, hrana cu calorii scăzute, facilități pentru exerciții fizice, zone în care să nu se 

fumeze, zone de fitness în camere, etc. 

- vom asista, conform specialiștilor (Ellis, 2012) și a cercetării noastre, la globalizarea 

practicilor de Ayurveda, masaj Thai, medicină chineză, yoga, meditație, ashram, etc 

- vor apare noi servicii cu caracter holistic și de sănătate totală 

- turismul de spa și wellness se va integra mișcării ecologice, verzi 

- avantajul competitiv al destinației, din acest punct de vedere va veni din valorile locale, 

cum ar fi remediile naturale, diverse ritualuri legate de stilul de viață sau wellness, bucătărie, etc 

În ceea ce privește influența trendului educație asupra destinației turistice 

- educația joacă un rol crucial în dezvoltarea individuală și a societății, în crearea de joburi, 

creștere economică, prosperitate și în furnizarea unui capital uman înalt calificat 

- deoarece calificarea este cel mai important factor al succesului economic în zilele 

noastre, în deceniile ce urmează vom asista, conform specialiștilor, la o creștere a cererii de 

educație și training, iar acest fapt va schimba munca și sistemul educațional în întreaga lume 

- educația superioară este corelată cu cererea de activități recreaționale în aer liber și va 

determina schimbări semnificative ale modelelor de recreație și turism, care vor fi percepute, 

conform experților (Falk et all, 2012) ca oportunități de auto-dezvoltare, învățare, căutarea de 

experiențe care să extindă înțelegerea proprie și a lumii 
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- educația pentru turism nu este percepută ca pregătind adecvat indivizii pentru angajarea 

în acest domeniu, iar dacă discrepanțele dintre așteptările industriei turistice și oferta furnizorilor de 

educație va persista, nu se va putea atinge sustenabilitatea educației superioare în turism 

- creșterea educației informale (spre exemplu prin turism) poate avea o importanță 

contribuție la dezvoltarea individuală. Experiența învățării unor noi stiluri de viață, culturi, oameni și 

locuri, noi limbi, poate fi crescută prin utilizarea tehnologiei și a rețelelor sociale pentru menținerea 

contactului cu vizitatorii și după plecarea acestora, încurajându-i astfel să conține procesarea 

experienței avute 

- angajații din turism pot să profite de învățarea în decursul activităților zilnice, iar cultura 

organizațională, comunicarea deschisă și disponibilitatea informațiilor pot crește abilitatea 

lucrătorilor de a învăța 

- dezvoltarea abilităților angajaților prin educație de calitate, training, poli-calificare și 

impactul învățării pe tot parcursul vieții sunt aspecte importante pentru destinație, în ceea ce 

privește găsirea de lucrători competenți care să răspundă cerințelor consumatorilor. Rezultă astfel 

necesitatea acordării unei atenții sporite sectorului de management al resurselor umane de către 

toate destinațiile turistice în scopul obținerii unui avantaj competitiv 

- social media poate, așa cum am mai arătat, duce la îmbogățirea experiențelor de învățare 

pentru turiști și la noi oportunități pentru profesioniștii din turism de a înțelege practicile de afaceri 

În ceea ce privește influența trendului noua muncă și mobilitate asupra destinației 

turistice 

- turismul a devenit al doilea mare sector industrial al lumii, atât în termeni de creere de 

locuri de muncă, cât și în privința generării de venituri, iar acest trend va continua 

- industria turistică va trebui să integreze o forță de muncă mult mai diversă din punct de 

vedere cultural, care are valori, etica muncii, norme de comportament și așteptări foarte diverse și 

trebuie să se asigure că lipsa forței de muncă și a calificării adecvate nu vor scurtcircuita creșterea 

proiectată. 

- schimbări sociale majore vor rezulta din faptul că mobilitatea, conform experților (ESPAS, 

2012), va reprezenta în viitor o combinație între prezența fizică și cea virtuală. Astfel,  

telecommuting (rezolvarea de acasă a problemelor de servici, cu ajutorul computerului) va crește, 

mulți oameni preferând combinații de muncă de acasă cu munca la birou, așa cum arată studiile. 

Acest tip de muncă, precum și celelalte forme de muncă prezentate în lucrarea vor face sarcina 

serviciului de resurse umane extrem de grea și provocatoare. Organizațiile vor trebui să ofere un 

program de muncă mult mai flexibil și mai puțin tradițional pentru a atrage și reține persoanele 



42 

 

talentate în viitor. 

- modul în care angajații comunică cu clienții s-a schimbat șie el. Pentru industria turistică 

aceasta presupune, așa cum rezultă din cercetarea noastră, abilitatea de a construi servicii 

centrate pe fiecare client. 

- datorită ștergerii granițelor dintre muncă și timp liber, profesioniștii din turism vor trebui să-

și diversifice oferta în acest sens. 

În ceea ce privește influența individualismului asupra destinației turistice 

- individualismul se referă la o nouă cultură morală care stipulează libertatea individuală. 

Înseamnă: Eu Primul: adică consumatori caracterizați prin auto-afirmare, auto-îngrijire, auto-

îmbunătățire; Doar Eu: persoane singure, sau persoane singure în gospodărie; Doar pentru Mine: 

piețe de nișă și segmentare consumatorilor, personalizare în masă, inovație deschisă. 

- acest tip de persoane au nevoie de un mai mare grad de flexibilitate în călătorii, de 

personalizarea ofertelor, de zone cu atribute culturale sau naturale unice și cât mai aproape de 

forma lor originală 

În ceea ce privește trendurile industriei turistice 

La fel ca toți specialiștii studiați considerăm că viitorul va aduce o creștere a cererii de 

turism. Vom asista și la o cerere crescută de turism pentru anumite segmente, despre care am 

vorbit anterior: millenials, vârstnicii, LGBT (gay, lesbiene, bisexuali, transsexuali), etc 

Turismului epatant (conspicuous), adică semnalarea statutului social prin consumul de 

experiențe, mai degrabă decât prin consum de bunuri, va crește și el.  Este forma de petrecere a 

timpului liber motivată de factori sociali, cum ar fi lungi vacanțe în spații exotice și aducerea de 

suveniruri sau vacanțe de practicare a sporturilor extreme, ca de exemplu, ski, snow-boarding, 

cățăratul pe munte, mersul cu bicicleta pe munte, raftingul, etc.  Connoisseurship, adică a fi 

cunoscător și a adopta printre primii anumite atitudini reprezintă alte fațete ale consumului epatant 

(conspicuous) și care vor înregistra creșteri. 

Turismului creativ, despre care am vorbit mai pe larg în cadrul tezei, reprezintă o nouă 

formă de turism bazată pe combinația dintre patrimoniul intangibil și creativitatea contemporană și 

va înregistra evoluții ascendente. Primele modele de turism creativ se bazau pe experiențele de 

învățare legate de zonele tradiționale ale culturii și creativitate. Modele noi descrise de către OECD 

(2014) se referă la combinația dintre industriile creative și turism și angajează nu doar 

consumatorii, dar și producătorii, decidenții politici și instituțiile de cunoaștere. Credem, așa cum 

susțin și specialiștii (OECD, 2014; Richards and Marques, 2012) că aceste noi modele răspund 
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nevoii turismului de a se reinventa și nevoii destinației de a face ceva diferit și special în această 

piață globală. 

De asemenea considerăm că tendința de petrecere a vacanțelor în interiorul țării ar trebui 

valorificată de către profesioniștii destinației, care trebuie să găsească idei și inspirație pentru 

acest tip de vacanțe, pentru a încuraja consumatorii să-și mențină acest obicei. 

Estomparea granițelor dintre viața privată și cea profesională va duce la tendința de a 

combina turismul de afaceri cu cel de timp liber. Și în acest domeniu, profesioniștii destinației ar 

trebui să creeze pachete turistice care să răspundă acestor deziderate, fie oferind câteva zile extra 

pentru cunoașterea destinației, fie încercând o combinație a activităților. Ambele situații presupun 

însă o bună colaborare cu clientul și personalizarea ofertelor. 

Dorința de a trăi viața din plin este un nou trend care, și el, presupune o mai mare grijă a 

stakeholderilor destinației de a furniza experiențe care să ofere în totalitate ca rezultat starea de 

bine a vizitatorului. 

În ceea ce privește trendurile sociale 

Trendurile sociale ne arată în ce direcție se vor schimba valorile, comportamentele și 

nevoile populației. Sub influența mega-trendului individualism, indiferent de statutul social sau de 

vârstă, au apărut o multitudine de stiluri de viață. Teza descrie câteva dintre acestea: tradiționalist, 

nostalgic după timpul trecut, conservator, clasa de mijloc, materialist, consacrat, hedonist, post-

materialist, performer modern, experimentalist, etc și implicațiile acestora pentru destinația turistică 

a viitorului. 

În ceea ce privește trendurile de consum 

Trendurile de consum reprezintă o linie de conduită, un brand, o cale sau un traseu pe care 

îl urmează consumatorul în piață. Teza a descris câteva din cele mai importante trenduri de 

consum, cu impact asupra destinației,  din care menționăm: 

- mood manufacturing (fabricarea stării de spirit): produsele în viitor trebuie să țină cont de 

simțurile/sentimentele consumatorilor, nu pe termen scurt, ci în mod individual, sustenabil și 

situațional 

- neo-reciclarea: consumatorul viitorului cere produse stilate care nu sunt produse la nivel 

de masă, dar durează nedefinit 

- design-ul cu instrumente multiple: un design grijuliu în viitor trebuie nu doar să arate bine 

și să satisfacă o nevoie, dar și să aibă utilizări multiple 
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- super securitatea: piețele de consum în viitor vor fi influențate mai mult de necesitățile de 

securitate 

- me-values-consumer: căutarea unor unor produse etice și ecologice care vor aduce un 

avantaj; dorința de a dona 

- discreționismul: un nou tip de modestie se răspândește în piața de consum, ducând, nu la 

renunțarea la consum, ci la simplificarea acestuia în viața de zi cu zi 

- noul urbanism: sentimentul de „înapoi în oraș” câștigă importanță în dezvoltarea pieței de 

consum, orașul dezvoltându-se ca un laboratot de trenduri pentru companii, marketing și inovare 

- dialogul: consumatorul viitorului caută recunoașterea și nu mai dorește doar să fie servit, 

ci dorește să fie și înțeles 

- proiectarea sinelui: dorința pentru optimizarea performanței individuale duce la o nouă 

piață pentru sănătate, cu ținta consumatorii nemulțumiți de propria sănătate 

- multiplicitatea, hiper-eficiența, înțelegerea, super-personalizarea sunt alte trenduri 

descrise în teză 

III. Studiul Delphi 

În cadrul cercetării noastre am realizat un studiu Delphi online în două runde pentru a 

explora viziunea unor experți în probleme legate de destinația turistică a viitorului, sub aspectul 

urbanizării. Studiul s-a dorit a fi o verificare a concluziilor obținute prin cercetarea literaturii de 

specialitate și a cazuisticii studiate în ultimii 5 ani. Respondenții au provenit din Germania, Ungaria, 

Cipru, România, și Olanda și au fost reprezentați de profesori din domeniul turismului, manageri de 

hotel, manageri de produs în cadrul  unor tour-operatori, autorități locale din cadrul oficiilor de 

turism, asociațiilor turistice, specialiști în turism, precum și experți logistici. Cele mai importante 

concluzii ale studiului le vom prezenta în continuare. 

Experții au convenit asupra definiției destinației, ca fiind orice spațiu geografic (țară, stat, 

regiune, oraș, resort, etc), format natural sau artificial, pe care turistul îl vizitează dintr-un anumit 

motiv și pentru o perioadă limitată de timp, care are infrastructură, facilități și servicii, cultură, 

oameni, atracții naturale și comerciale, tradiții și alte trăsături distinctive socio-culturale, care 

creează interes pentru un anumit grup de oameni. Consider această definiție incompletă, cu 

justificarea că destinația este în plus față de aspectele menționat o construcție a stakeholderilor, o 

co-creație, bazată pe rețeaua de actori comerciali conectați la lanțul de valori, susținută de 

tehnologie și într-un cadrul inteligent care oferă un mix de produse și servicii, în scopul de a 

asigura anumite experiențe deosebite pentru vizitatori și pentru a crește bunăstarea socială și 
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economică a comunității locale și care necesită un management strategic și vizionar pentru a 

putea rămâne competitive și performante. 

Consider că această limitare a definiției este determinată de faptul că experții și-au bazat 

convingerile doar pe aspectele valabile la momentul actual. Aceasta demonstrează necesitatea și 

utilitatea demersului cercetării mele care subliniază toate schimbările estimate a se produce la 

nivelul destinației, dintre care unele și-au semnalat deja prezența. 

În ceea ce privește aspectele distinctive ale destinației viitorului subliniate de intervievați, 

aceștia au căzut de acord că acestea sunt: sănătatea și welnessul, co-creația și creativitatea, 

precum și turismul cultural, iar dacă ar trebui să dezvolte noi destinații sau să reinventeze o 

anumită destinație, intervievații s-au axat pe sănătate și wellness, turism sustenabil/ecoturism și 

turism cultural. 

Din nou trebuie să menționăm că, după opinia mea, reliefată și prin cercetarea realizată,   

destinația turistică a viitorului va însemna și un nou tip de organizație de management a 

destinației, o abordare centrată pe stakeholderi și comunitate, alianțe strategice, inclusiv 

internaționale, mai multă calitate și autenticitate, precum și securitate și siguranță,  un 

management performant, cu o nouă politică de resurse umane, precum și o politică integrată de 

marketing. Evident că cerințele nu se opresc aici, iar concluziile vor prezenta mai amplu aceste 

aspecte. 

Legat de posibilele efecte ale urbanizării, experții consideră că  acest trend va determina o 

creștere a consumului de energie, a emisiei de gaze de seră, schimbări climatice, consum 

exagerat și poluare a apei, aerului, creșterea nivelului de zgomot și mai multe deșeuri. Este 

evident că acest scenariu este posibil, în lipsa aplicării soluțiilor descrise în teză legate de o 

dezvoltare inteligentă și sustenabilă. 

Respondenții studiului consideră că cele mai mari provocări în dezvoltarea unei destinații 

sustenabile sunt: menținerea balanței între dezvoltare – conservare – protecție, participarea 

comunității locale și îmbunătățirea condițiilor de viață ale rezidenților, răspuns care este în consens 

cu opinia mea, precum și cu cea a experților studiați. 

Cu toate acestea, ei sunt de acord cu faptul că cea mai mare contribuție a turismului la 

dezvoltarea orașului este reprezentată de beneficiile economice, cum ar fi generarea de venituri, 

de locuri de muncă, etc. Consider că această abordare este insuficientă, deoarece, așa cum am 

arătat și în teză, turismul poate contribui la reclădirea comunității, fapt extrem de important în 

această perioadă a societăților multiculturale, poate aduce turismului de oraș beneficii, în sensul 

de aducerea de resurse financiare necesare conservării patrimoniului. De asemenea turismul 

poate fi un  factor contributor extrem de important la dezvoltarea verde a destinației, atât prin 
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resursele pe care la aduce, cât și prin modelele pe care le dezvoltă. Și evident că lista nu se 

oprește aici. 

Majoritatea respondenților au fost de acord cu ideea că de focusul investițiilor și 

dezvoltările structurale ar putea beneficia doar zonele urbane, conducând la efecte devastatoare 

pentru zonele rurale., care ar rămâne mai puțin dezvoltate și ar putea crea o imagine devastatoare 

destinației turistice a viitorului, având în vedere trendul de sustenabilitate/eco-turism. Este, de 

asemenea un scenariu posibil, dar, după cum am prezentat în teză, specialiștii caută deja soluții, 

unele dintre ele începând chiar să fie puse în practică, prin extinderea amprentei turistice în 

vecinătatea destinației, deci diversificarea infrastructuri, respectiv a ofertei de servicii și facilități de 

petrecere a timpului liber în vecinătăți și orașe. 

Experții au fost de acord că sunt mai multe șanse ca locuitorii din mediul urban să 

călătorească din motive financiare  și de accesibilitate, precum și din motive culturale. Aceste 

aserțiuni sunt în acord cu rezultatele cercetării mele. Astfel, turismul de oraș este în general corelat 

cu cultura și creativitatea și va înregistra creșteri conform tuturor estimărilor. De asemenea, 

turismul domestic și staycationul vor înregistra creșteri, fapt în acord cu convingerile 

respondenților. 

În ceea ce privește afirmația că „populația vârstnică va căuta excursii de active-ageing”, 

respondenții nu au ajuns la un consens. Un motiv ar putea fi că respondenții provin din zone 

diferite ale Europei, în care îmbătrânirea este percepută diferit. Estimările experților studiați, cărora 

mă alătur,  arată totuși că  acest segment de populație va înregistra una dintre cele mai mari 

creșteri pe piața turistică. De asemenea, respondenții au fost în totalitate de acord că orașele nu 

sun pregătite pentru vârstnici și persoanele cu dizabilități din punctul de vedere al accesibilității, 

transportului și cazării, precum și altor tipuri de infrastructură. A existat un acord, de asemenea, cu 

ideea de utilizare a vârstnicilor ca grup țintă pentru perioadele de extra-sezon, din nou în acord cu 

rezultatele cercetării. 

Respondenții consideră, de asemenea, că va exista o creștere în cererea pentru excursii 

care scot oamenii din rutina zilnica, fapt confirmat și de cercetarea noastră. 

Majoritatea respondenților consideră că prețurile pentru bunuri și servicii de bază pentru 

localnici vor crește, fapt îngrijorător pentru o destinație sustenabilă. Îngrijorarea este reală și este 

încă un motiv pentru care consider că destinația are nevoie de un management eficient, în care 

nevoile comunității locale să fie puse în prim plan, așa încât destinația să fie un loc agreabil, atât 

pentru localnici, cât și pentru vizitatori. 

Majoritatea respondenților sunt de acord cu necesitatea mai multor investiții în educație și 

comunicare, precum și în trainingul angajaților, fapt care se înscrie în rezultatele obținute și în 
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cadrul cercetării. 

Respondenții consideră că turismul de afaceri va continua să se dezvolte, în ciuda 

dezvoltării tehnologice (video-conferințe, etc), fapt în acord cu rezultatele cercetării.  

Majoritatea respondenților consideră că locurile dezintoxicate de tehnologie vor câștiga 

teren. După părerea mea, dezvoltarea destinațiilor se va baza pe tehnologie, doar locurile rămase 

virgine vor rămâne parțial în afara tehnologiei. Probabil că se vor crea zone libere de tehnologie, 

fie în cadrul destinațiilor, fie în vecinătate, dar cred că tehnologia însăși va oferi soluțiile necesare 

pentru „dezintoxicare”. 

În legătură cu alimentația, toți respondenții au fost de acord că oamenii își vor dori din ce în 

ce mai mult hrană produsă local, în acord cu tradițiile zonei, organică, fapt care confirmă 

concluziile prezentate în teză referitoare la trendul de sănătate, sustenabilitate, LOHAS, precum și 

turismul bazat pe comunitate. 

Respondenții nu ajuns la un consens în ceea ce privește afirmația că noile modalități de 

transport și locuit vor aduce schimbări radicale asupra destinației, deși mai bine de jumătate au 

considerat că acest lucru nu se va produce. Consider , alături de alți experți, că destinațiile 

inteligente vor aduce extrem de multe schimbări benefice în acest sens, tehnologia aplicata în 

acest domeniu crescând sustenabilitatea destinației. 

Putem spune că rezultatele studiului Delphi se încadrează în cea mai mare parte în 

concluziile obținute prin cercetarea literaturii de specialitate și a cazuisticii. Există totuși și diferențe 

care, consider eu, că au apărut datorită lipsei de informații legate de efectul trendurilor și a altor 

schimbări majore, prezentate de altfel în teză, asupra viitorului destinației. Acesta dovedește 

utilitatea și importanța cercetării noastre pentru completarea golurilor rămase încă în literatura de 

specialitate. 

O a doua verificare a a concluziilor obținute prin cercetarea literaturii de specialitate și a 

cazuisticii studiate am încercat să o obțin printr-un interviu cu unul din cei mai mari experți turistici 

ai lumii, profesorul Dimitrios Buhalis. Conform afirmațiilor sale, destinația viitorului se va baza pe 

inteligență și agilitate. Inteligența va permite aducerea împreună a tuturor sistemelor operate de 

stakeholderii destinației, permițându-le acestora, datorită tehnologiei, să fie proactivi și reactivi și  

să crească valoarea adăugată. Sunt în totalitate de acord cu concluzia acestuia, conform căreia 

destinația viitorului va fi un proces de co-creere, ajutat de tehnologie și inteligență. 
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IV. Comentarii și alte aspecte legate destinația turistică a viitorului 

Secolul trecut a adus o creștere fără precedent a populației lumii și a bunăstării acesteia 

într-o bună parte a lumii. Conform estimărilor cercetătorilor (Kharas and Gertz, 2010) până în 

2030, 5 miliarde de oameni (aproximativ două treimi din populația lumii), față de 1,8 miliarde în 

2009, ar putea aparține clasei de mijloc, iar aceștia vor proveni mai ales din economiile emergente 

(conform OECD, până în 2020 majoritatea persoanelor din clasa de mijloc vor fi din Asia) și vor 

proveni din ce în ce mai mult din zonele urbane (conform  UN DESA’s Population Division, United 

Nations, New York, 2014, populația urbană va atinge 5 miliarde în 2030). 

Aceasta a dus la o creștere spectaculoasă  a călătoriilor internaționale. Astfel, dacă în 

1950, 25 de milioane de persoane au călătorit internațional, 100 de ani mai târziu se preconizează 

un număr de 4,7 miliarde. Așadar, se pune problema cum poate turismul să fie inovativ și să se 

adapteze în această lume globală acestor miliarde de oportunități, dar și  consecințelor unor 

fenomene/trenduri, cum ar fi îmbătrânirea populației, schimbările climatice, tehnologice sau 

sociale, fluiditatea piețelor, dar și altor multe provocări ale viitorului. Atât destinațiile turistice, cât și 

afacerile au nevoie de principii, politici, procese și obiective de dezvoltare cu totul noi, integrate și 

cuprinzătoare,  pentru a deveni inteligente. Autoarea consideră, la fel ca mulți din experții studiați, 

că valori cheie , cum ar fi inovarea, conectivitatea și calitatea, înglobate în ADN-ul organizațiilor, 

pot duce la furnizarea de produse și servicii competitive. 

Toate dezvoltările menționate în cadrul tezei au dus la schimbări legate de cererea turistică 

și au pus furnizorii de servicii din turism și destinațiile în fața necesității de a-și ajusta practicile, iar 

aceste provocări se vor accentua și intensifica considerabil în noul mileniu. Supraviețuirea 

destinațiilor turistice depinde decisiv de recunoașterea trendurilor relevante.  Potențialul și 

oportunitățile asociate cu evoluția turismului în viitor, dar și riscurile pentru economie, societate sau 

mediu sunt interconectate. Pe de altă parte, oferă cele mai bune șanse de a găsi mijloace și 

metode pentru a reconcilia economia cu mediul și societatea în această nouă eră. 

UNWTO, Deloitte și multe alte organizații și experți anticipează faptul că orașele vor fi cei 

mai importanți beneficiari ai creșterii în turism, mai ales cele care au o calitate ridicată a mediului și 

autenticitate, dar și un management performant, reușind astfel să atragă atât piețele turistice de 

timp liber, cât și pe cele de afaceri. Dacă vorbim despre orașe, este important să spunem că 

turismul ar putea reprezenta componenta cheie a economiilor locale și a vieții sociale a 

comunităților urbane, așa încât o abordare integrată a dezvoltării orașelor și a turismului de oraș 

poate fi soluția unei dezvoltări inteligente, sustenabile și inclusive. 

Mai trebuie menționat faptul că, în acest mediu plin de provocări, organizațiile din turism de 

la toate nivelele (oraș, regiune, național, internațional) ar trebui să își întărească colaborarea sub 

umbrela unei abordări și poziționări comune. O propunere interesantă în acest sens este cea a 
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Comisiei Europene, despre care, de altfel, am vorbit în teză, de promovare a „Destinației Europa”, 

cu scopul de a integra în totalitate toți jucătorii cheie din turism pentru a aduce plusvaloare 

eforturilor lor de promovare. Din păcate pe site-ul creat, oferta României sau Sibiului este absentă. 

Sectorul turistic necesită o gamă largă de educație și abilități, inclusiv capabilități de 

conducere, IT, design, limbi străine, etc și multe destinații dezvoltă sau, dacă nu au făcut-o încă, 

vor trebui să dezvolte programe de educație și training prin care să promoveze importanța 

turismului ca activitate economică și ca oportunitate de angajare și carieră, pentru a putea dispune 

de o forță de muncă capabilă să îi asigure dezvoltarea. 

Contribuții personale 

Teza de doctorat cu titlul „Destinația turistică a viitorului – scenarii și trenduri” pune în 

evidență tendințele de dezvoltare și  trendurile care vor fi influența destinația turistică în viitor și   

strategiile pentru a le valorifica, oferind, în același timp, instrumente de referință și exemple de 

bune practici pentru obținerea competitivității și performanței destinației turistice în această lume în 

continuă schimbare. 

Preocupările noastre, precum și participarea la conferințe internaționale ne-au permis să 

interacționăm cu mulți cercetători și practicieni, care au avut un rol hotărâtor în evoluția acestui 

demers. Un studiu extensiv al literaturii de specialitate, cu mii de surse consultate, a dus la 

conturarea unor răspunsuri și concluzii care au fost ulterior verificate printr-un studiu bazat pe 

tehnica Delphi, precum și, ca o a doua verificare, prin interviuri cu experți.  

Rezultatul este o analiză exhaustivă și o sinteză comparativă a literaturii, realizată în cinci 

ani de cercetare, care permite specialiștilor un acces rapid la problematica abordată, mai ales în 

România unde literatura de specialitate în acest domeniu este aproape absentă. Este inovativă și 

la nivel internațional, o abordare de acest tip, care să țină cont de toate aspectele destinației 

turistice, pornind de la organizare, planificare, management, marketing, dezvoltare și până la 

probleme legate de sustenabilitate, competitivitate și performanță, și de evoluțiile acestora sub 

impactul celor mai importante trenduri, lipsind.  

Pe de altă parte, aplicabilitatea tezei nu se limitează doar la domeniul teoretic al 

cunoașterii, ea oferind instrumente și exemple de strategii sau bune practici, utile pentru 

dezvoltatorii destinațiilor turistice și nu numai.  
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Argumentele pentru susținerea caracterului inovativ al tezei sunt multiple.  

1. Legate de nivelul stadiului cunoașterii problemei 

Am prezentat în cadrul tezei toate aspectele esențiale ale literaturii de specialitate cu privire 

la definirea destinației turistice, cele mai importante tipuri de destinații, organizațiile de marketing și 

mai nou de management ale destinației, teoria stakeholderilor destinației, cu o referire 

suplimentară la comunitatea locală, aspectele teoretice și practice legate de managementul 

destinației, marketingului acesteia, precum și cele legate de politici și planuri de dezvoltare. Nu 

lipsesc aspectele teoretice, precum și indicatorii de sustenabilitate și competitivitate. Trendurile 

globale, ale industriei turistice, cele de consum, precum și cele sociale sunt și ele dezvoltate sub 

aspect teoretic, iar toate aceste aspecte sunt apoi dezvoltate sub aspectul aplicabilității practice. 

Cercetarea a avut la bază, pe lângă aspectele teoretice menționate și o serie de exemple 

de bune practici identificate la nivelul destinațiilor turistice ale lumii. 

Atât aspectele teoretice prezentate, cât și dezvoltările în viitor ale destinației sunt 

prezentate într-o manieră clară, relativ ușor de utilizat și vor constitui baza unei extinderi a 

cercetării acestei domeniu către un cadru de instrumente și reguli care să ajute dezvoltatorii 

destinației în realizarea scopului lor: o destinație flexibilă, competitivă și sustenabilă 

2. Legate de abordările conceptuale ale destinației viitorului 

Din punctul nostru de vedere teza aduce mai multe abordări noi în ceea ce privește 

destinația turistică a viitorului. 

- Primul se referă la definiția destinației turistice, după opinia noastră existând câteva 

caracteristici care ar trebui să fie adăugate atât opiniilor exprimate în literatura de 

specialitate, cât și celei a respondenților din cadrul studiului realizat. Astfel, destinațiile 

turistice în general și destinațiile urbane în special vor fi, în plus de toate celelalte aspecte 

descrise în literatură, o construcție a stakeholderilor, o co-creație a acestora, care necesită 

un management inovativ, creativ, strategic și vizionar (pentru a putea rămâne competitive și 

performante).   

- Cele mai importante sarcini care vor reveni destinației viitorului vor fi  procesele de 

construcție a locului/regiunii și de design a experiențelor, crearea unui cadru inteligent prin 

tehnologie și prin instrumentele sustenabilității și realizarea a unui management adecvat 

care să permită o reacție mai flexibilă și rapidă la provocările mediului înconjurător. 

- În ceea ce privește organizația responsabilă a destinației aceasta ar trebui să depășească 

granițele simplei activități de marketing și să preia atribuțiile administrării acesteia. În 
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sarcina organizației trebuie să fie și construcția viziunii de dezvoltare și a brandului 

destinației, împărtășite de toți actorii implicați, iar dezvoltarea produselor turistice ale 

destinației trebuie realizată  printr-o politică integrată a produsului și afacerilor, care să 

considere întregul lanț de valori al turismului 

- Managementul integrat al stakeholderilor devine o necesitate. Parteneriatele strategice, 

proactive, construite pe interdependență, valori împărtășite și obiective comune vor juca un 

rol extrem de important în creșterea competitivității destinației  

- Politicile coerente și eficiente de colaborare și împărtășire a cunoștințelor în cadrul 

destinației vor crea premizele unei adaptări eficiente la toate schimbările sau perturbările 

mediului. 

- promovarea împreună a turismului, patrimoniului și culturii va reprezenta cea mai eficientă 

modalitate de obținere a dezvoltării locale 

- extinderea amprentei turistice în vecinătatea destinației, deci diversificarea infrastructuri, 

respectiv a ofertei de servicii și facilități de petrecere a timpului liber în vecinătăți și orașe. 

- Turismul și comunitatea locală pot avea o relație reciproc avantajoasă: turismul poate ajuta 

la reclădirea comunității, afectate prin individualism, multiculturalism și o mare mobilitate și 

la conservarea și renovarea patrimoniului tangibil, iar comunitatea poate susține 

autenticitatea, calitatea și dezvoltarea sustenabilă a destinației Dezvoltarea destinațiilor 

viitorului se va baza, pe lângă aspectele economice, pe coeziune socială și prezervare 

culturală. 

- trendurile în domeniul cererii în turism reflectă schimbarea modelelor de consum care 

trebuiesc cunoscute de către profesioniștii din turism. Acest consumator multi-opțional, care 

dorește oferte personalizate pe care să își pună amprenta, orientat către dezvoltare 

personală și, din ce în ce mai mult către mediu, atent la propria sănătate și la metodele 

alternative de a o întreține, va necesita strategii clare de abordare, iar cercetarea noastră 

face referire la câteva dintre acestea 

- Femeile, din ce în ce mai importante pentru piața turistică, noile structuri ale familiei, 

vârstnicii, generația numită millenials vor necesita și ei strategii diferențiate, de care 

profesioniștii din turism trebuie să țină seama, iar cercetarea noastră prezintă câteva idei 

de abordare ca punct de pornire în demersul cunoașterii 

- designul experienței vizitatorilor în scopul obținerii satisfacției acestora se va baza din ce în 

ce mai mult pe tehnologie, utilizarea IoT (internetului lucrurilor) realizând trecerea către 

călătoria „inteligentă” 
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- resursele umane, ca resursă strategică a organizațiilor din turism, vor trebui să fie ținta unor 

abordări și strategii integrate, în cooperare cu autoritățile locale și naționale și cu 

stakeholderii destinației, așa încât forța de muncă să aibă abilitățile și calificarea necesară 

pentru a o feri un avantaj competitiv destinației. Abilitățile în domeniul tehnologiei și limbilor 

străine trebuie și ele luate în calcul. Câteva modele de bune practici pot constitui o baza de 

pornire în acest sens. 

- Social media va reprezenta modul de viață, prezență și manifestare al destinației, iar 

abilitatea de a opera eficient și constructiv, atât la nivelul leaderilor, cât și la nivelul actorilor 

implicați în turism, vor face diferența 

- construirea imaginii și brandului destinației vor trebui să se relizeze prin strategii și inițiative 

inteligente pe termen lung, așa încât să fie benefice atât pentru vizitatori, cât și pentru 

localnici. 

- competitivitatea, înțeleasă ca performanța de a fi cel mai bun, și avantajul competitiv adus 

de strategii și inițiative inteligente, vor reprezenta cheia de boltă a afacerilor din turism. 

- Trendul legat de dezvoltarea sustenabilă, sub aspectul tuturor celor patru piloni ai săi 

(economie, mediu, social, cultural), precum și de responsabilitate socială aplicată tuturor 

funcțiilor managementului turistic se va amplifica, necesitând măsuri adaptate din partea 

dezvoltatorilor din turism, măsuri prezentate în cadrul tezei 

- Strategiile de dezvoltare a destinațiilor turistice vor trebui să se adapteze trendurilor 

cercetate, precum și noilor standarde impuse de consumatori în domeniul calității, 

siguranței și securității pentru a-și putea păstra sau dezvolta poziția pe piață. O serie de 

bune practici și inițiative în acest sens, prezentate în teză, pot constitui o bază de pornire 

pentru profesioniștii din domeniu. 

- După opinia mea dezvoltarea destinațiilor se va baza pe tehnologie, doar locurile rămase 

virgine vor rămâne parțial în afara tehnologiei. Probabil că se vor crea zone libere de 

tehnologie, fie în cadrul destinațiilor, fie în vecinătate, iar tehnologia însăși va oferi soluțiile 

necesare pentru „dezintoxicare”. 

Plecând de la aceste câteva contribuții la elucidarea celor mai importante dezvoltări ale 

destinațiilor turistice sub influența trendurilor cercetate, închei prin prezentarea unei schițe a   celor 

mai importante caracteristici ale destinației viitorului, pe baza cărora intenționez să realizez un 

cadru cu aplicabilitate practică util dezvoltatorilor din turism, prin continuarea acestei cercetări. 
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Deci, destinația turistică a viitorului va fi: 

- o co-creație: un proces competent de design și construcție a destinației și experienței 

turistice va fi cheia succesului 

- un construct al părților interesate: reinventarea destinației (în acest caz orașului, ca 

destinație turistică) va presupune pe de o parte o abordare integrată a dezvoltării orașului și a 

turismului, iar pe de altă parte construcția unei identități de brand puternice. Creativitatea și 

inovarea vor fi extrem de importante 

- bazat pe atributele destinației (atracții, facilități, infrastructură, transport și ospitalitate), 

care trebuiesc administrate în cel mai bun mod 

- și pe baza rețelei de actori comerciali conectați la lanțul de valori, deoarece o 

abordare bazată pe valoarea adăugată, printr-un management bine stabilit, va extinde activitățile 

organizației printr-o mai bună participare în lanțul de valori. O abordare bazată pe stakeholderi și 

dezvoltarea prin clustere care angajează jucătorii publici și privați, vor reprezenta un proces de 

management strategic extrem de necesar, o modalitate de a se atinge obiectivele destinației 

-  susținut de tehnologie: necesitatea conectivității la nivelul întregii destinații, valabile 

24/7, dezvoltarea tehnologiei internetului lucrurilor (IoT), social media ca mod viață și de a face 

afacerii 

- și în interiorul unui cadru inteligent: noi servicii, aplicații sau produse urbane privind 

siguranța, ecologia, mobilitatea, conectivitatea, retailul, aspectele culturale, dar și date integrate, 

utile și accesibile pentru turiști, într-un mediu mai bine organizat și verde 

- care furnizează un mix de produse și servicii pentru a asigura experiențe particulare 

vizitatorilor, în scopul de a obține satisfacția acestora. Cele mai importante evoluții vor fi 

conectarea turismului cu cultura și patrimoniul; turismul medical și de wellness, care ar trebui 

inclus în planurile de dezvoltare ale majorității destinațiilor; shopping; distracție; antură și aventură; 

călătoriile de lux; sport; afaceri; educație. Strategiile de turism extrasezonier trebuie să cuprindă 

oferte culturale, artă și festivaluri de-a lungul întregului an și, de asemenea pachete pentru seniori, 

persoane cu dizabilități, familii cu probleme, etc. Anumite segmente de piață vor fi de un interes 

particular în viitor: noile tipuri de familii, cu mai multe generații incluse, părinții singuri, sau 

persoanele singure, vârstnicii, femeile, etc 

- și cresc bunăstarea socială și economică a comunității locale. Reclădirea comunității 

și turismul bazat pe comunitate, ca forma a turismului responsabil social, vor fi extrem de 
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importante 

în contextul 

- unui management integrat, fie în forma DMMO-ului, fie în altă formă, care să conducă și 

coordoneze toate elementele prezentate ca formând destinația, dar și marketingul și 

managementul produsului turistic, în timp ce creează un mediu potrivit. Conducerea sa 

(leadershipul) trebuie să devină centrat pe rețea, participativ și colaborativ și să creeze un 

sentiment al scopului comun și să furnizeze un focus strategic pe destinație 

- cu soluții sustenabile și bazate pe societate: organizația responsabilă de destinație 

trebuie să se reconfigureze așa încât beneficiul public și toate celelalte aspecte legate de 

sustenabilitate să nu fie incidentale, ci să fie cuprinse în însăși rațiunea de a fi a destinației 

- cooperare și colaborare cu organizațiile și rețelele regionale și internaționale ale 

organizațiilor, parteneriate solide între stakeholderi și strategii colaborative de marketing 

- cu standarde de calitate cât mai înalte posibil, deoarece destinațiile vor fi judecate prin 

comparații la nivel global 

- și siguranță și securitate. Destinațiile percepute ca fiind nesigure vor fi evitate. De 

asemenea, un departament din cadrul destinației va trebui să se ocupe de schimbări, crize și 

riscuri într-un mod care să crească capacitatea și abilitatea destinației de a absorbi schimbarea și 

perturbațiile și, cu toate acestea, să își mențină identitatea și funcțiile principale. Social media va 

trebui să fie parte a acestui proces. 

Și o remarcă finală. Turismul va fi întotdeauna în centrul vieții oamenilor, iar cercetarea 

interdisciplinară a acestui fenomen va fi foarte importantă în următoarele decenii. Comunitatea 

academică, dar și instituțiile societății civile și alte tipuri de instituții trebuie să contribuie cu modele, 

concepte și teorii care să răspundă provocărilor și timpurilor nesigure ce vor urma. Aceasta a fost 

mica mea contribuție la această problematică. 
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