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INTRODUCERE
Dezvoltarea durabilă a turismului rural, respectiv a comunităţii rurale este o temă de
cercetare complexă şi mereu actuală, deoarece se bazează pe două elemente fundamentale
aflate într-o strânsă interdependenţă: izvorul de resurse durabile care poate genera dezvoltare
şi locuitorii spaţiului rural care reprezintă atât factorul de acţiune cât şi de consum fiind
beneficiarii dezvoltării. Dezvoltarea durabilă a turismului rural dublată de tendinţa generală
de urbanizare influenţează evoluţia societăţii umane atât la nivel structural cât şi funcţional,
fapt pentru care trebuie realizată în condiţiile asigurării unui echilibru între cerinţa de
conservare a spaţiului rural economic, ecologic, social, cu tendinţa firească de modernizare a
vieţii rurale. Aceasta solicită, implicarea activă a comunităţii rurale pentru elaborarea,
adoptarea şi implementarea celor mai relevante măsuri de valorificare superioară a resurselor
peisagistice aparținătoare unui anumit areal. Carta Europeană a spaţiului rural prevede că la
elaborarea politicilor de dezvoltare durabilă a turismului rural trebuie să se ţină seama de
condiţiile specifice ale unui anumit areal. Aşadar, la baza prezentei teze se situează ideea că
dezvoltarea durabilă a turismului rural presupune, cunoaşterea, dezvoltarea şi ameliorarea
problemelor specifice, pentru care se generează, activităţi complexe, a căror rezolvare nu
poate fi soluţionată pe termen scurt, fiind necesare programe integrate succesiv, cu efecte
durabile.
Pentru reuşita demersului prezentei teze în cercetarea desfăşurată, pe baza studierii
literaturii de specialitate în domeniul dezvoltării durabile a turismului rural, voi aborda
următoarele axe de cercetare: diagnoza activităților turistice desfăşurate în satul Sibiel;
cuantificarea impactului activităţilor turistice asupra dezvoltării durabile a comunității;
evaluarea potențialului de dezvoltare durabilă a turismului rural în satul Sibiel; promovarea
necesității dezvoltării durabile a turismului rural și a unui sistem de educație a antreprenorilor
și consumatorilor cu privira la acesta; elaborarea unui model econometric de dezvoltare
durabilă a turismului rural.
Lucrarea intitulată „Contribuții la dezvoltarea durabilă a turismului rural” va
prezenta evidente demersuri din literatura de specialitate pentru a reflecta într-un mod
relevant stadiul cunoaşterii, completate cu puncte de vedere. Prezenta teză de doctorat este
fundamentată pe un amplu material bibliografic de referinţă pentru domeniul abordat, atât de
provinienţă naţională cât şi internaţională, caracterizat prin varietate tematică, lucrări
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fundamentale, studii de profil, cazuistică, informaţii statistice, internaţionale, naţionale,
regionale şi locale.
Teza de doctorat va îmbina echilibrat aspectele teoretice abordate în literatura de
specialitate cu opinii personale şi concluzii ce vor rezulta ca urmare a desfăşurării cercetării
aplicative.
Studiul privind stadiul actual de dezvoltare a turismului rural în România va
evidenţia interesul manifestat de Uniunea Europeană problematicii abordate prin elaborarea
de politici şi strategii în consecinţă, precum şi efortul depus de ţara noastră în adaptarea şi
adoptarea de politici şi strategii prin care turismul rural să fie susținut de o infrastructură
capabilă să valorifice resursa peisagistică la un nivel superior conform bogăției acesteia.
Totodată va prezenta principalele caracteristici şi funcţii ale spaţiului rural, întărite de
explicarea conceptelor de turism rural, turism rural durabil, respectiv dezvoltarea durabilă a
turismului rural.
Cadrul metodologic de cercetare evidenţiază aspecte hotărâtoare pentru demersul
ulterior al cercetării pe baza enunțării obiectivelor cercetării, definirii principalelor direcţii de
cercetare şi a ipotezelor de lucru. Metodologia de cercetare va cuprinde: „analiza secundară a
datelor statistice şi a literaturii relevante (rapoarte, strategii, studii, monografii), analiza
PESTEL, respectiv analiza SWOT”.
Cercetările privind dezvoltarea durabilă a turismului vor evidenția maturitatea
problematicii abordate, deşi primele preocupări au fost semnalate în urmă cu mai bine de
patru decenii cu prilejul organizării la Stockholm (1972), a Conferinţei asupra Mediului. De
asemenea se va arăta că turismul exercită o contribuţie majoră la realizarea dezvoltării
durabile, în primul rând datorită dinamismului şi creşterii acestui sector, şi în al doilea rând
datorită faptului că se bazează pe o legătură directă între consumatori (turişti), industrie,
mediu şi comunităţile locale. Se va sublinia faptul că la nivelul UE, dezvoltarea durabilă a
turismului reprezintă o prioritate pentru „Comisia Europeană”, „Parlamentul European” şi
„Comitetul Economic şi Social”. Majoritatea guvernelor naţionale şi autorităţile locale de pe
continent au acordat o atenţie deosebită chestiunilor legate de durabilitate, în elaborarea
strategiilor şi a planurilor de acţiune privind dezvoltarea turismului.
Contribuţii la elaborarea modelului de dezvoltare durabilă a organizaţiei rurale de
turism reprezintă punctul central al lucrării și va evidenția importanța cuantificării dezvoltării
durabile a turismului rural a cărei complexitate se datorează numărului mare de indicatori ce
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compun aspectele vieţii: indicatori economici, sociali, ecologici şi indicatori de legătură ai
capitalului uman, de mediu sau economici. Necesitatea cuantificării dezvoltării durabile a
turismului rural se bazează pe dezvoltarea turistică accelerată a ultimelor decenii care tinde să
afecteze echilibrul dintre satisfacerea cererii de turism și capacitatea sa de a fi absorbită de
mediul înconjurător. Se evidențiază existența unei presiuni care afectează resursele turistice
sau componenta potențialului turistic ( natural și antropogen); respectiv componenta socială,
adică impactul asupra populației rezidente din acele zone. Capitolul va dezvălui specificul
creării unui model entropic, adică modelului matematic al dezvoltării durabile a turismului
rural în contextul economico-social actual ce are ca scop cuantificarea incertitudinii privind
impactul activităţilor turistice asupra dezvoltării durabile a organizaţiilor rurale din turism.
Implementarea modelului econometric de dezvoltare durabilă a turismului rural în
localitatea Sibiel, constituie studiul de caz al prezentei teze de doctorat și are ca scop
cuantificarea incertitudinii privind impactul activităţilor turistice asupra dezvoltării durabile a
comunității. Cercetarea va fi dublată de introducerea unui concept nou – economia
colaborativă ceea ce va impune racordararea la o platformă specifică – platforma creată de
Airbnb.
Din punct de vedere structural, lucrare este compusă din 6 capitole care se succed
într-o ordine logică.

Logica lucrării urmărește preluarea informațiilor, procesarea lor,

esențializare rezultatelor într-un model și, la final, decantarea valorilor obținute într-o serie de
concluzii pertinente.
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CAPITOLUL 1 – STADIUL ACTUAL DE DEZVOLTARE AL TURISMULUI RURAL
ÎN ROMÂNIA
1.1 Obiective:
•

Analiza stadiului actual de dezvoltare a turismului în spațiul rural romanesc.

•

Definirea termenilor și a conceptelor care stau la baza teze de doctorat

•

Studierea

documentelor,

articolelor

din

publicațiile

naționale

internaționale care tratează concepte precum spațiul rural, turism rural,

și

resurse

naturale și antropice, precum și implicațiile turismului rural în procesul creșterii
economice.
1.2 Structură:
Primul capitol al tezei de doctorat este structurat în trei subcapitole.
•

Primul subcapitol preia concepte teoretice din literatura de specialitate și
stabilește modul de înțelegerea doctorandului asupra conceptelor de spațiu
rural, caracteristici ale spațiului rural precum și funcțiile spațiului rural.

•

În a doua parte a acestui prim capitol am analizat turismul rural și dezvoltarea
sa în contextul actual al economiei românești. Tot ram reliefat elementele
definitorie ale turismului în zona rurală românească.

•

Când ai treilea subcapitol lucrare analizează, bazandu-se pe date concrete din
statisticile oficiale naționale, turismul rural ca un vector al dezvoltării durabile
a spațiului rural.

1.3 Elemente de conținut
În acest prim capitol lucrarea sintetizează o oglinda

realistă asupra realităților

existențe în zona rurală românească. Capitolul urmărește logic definirea în primul rând a
spațiului rural urmat de evidențierea termenilor de turism rural, a caracteristicilor turismului
rural în România precum și o analiză detaliată a resurselor naturale și antropice pe zone
geografice.
Analizând datele prezentate de Institutul Național de Statistică, lucrarea prezintă o
evoluție detaliată a realității turistice din spațiul rural din ultimii 15 ani.
O parte importantă din acest capitol prezintă reglementările legislative românești care
definesc regulile de funcționare și de inițiativă referitoare la turismul rural din România.
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În partea finala capitolului lucrarea prezintă importanță deosebită pe care o poate
avea turismul în dezvoltarea durabilă a spațiului rural.
CAPITOLUL 2 – CADRUL METODOLOGIC DE CERCETARE

2.1 Obiective:
•

Stabilirea obiectivelor cercetării

•

Definirea principalelor direcții de cercetare

•

Evidențierea ipotezelor de lucru

2.2 Structură:
Capitolul doi este structurat în două subcapitole:
•

Primul subcapitol stabilește obiectele cercetării definirea direcțiilor de

cercetare și a ipotezelor de lucru.
•

Al doilea subcapitol stabilește metodologia de cercetare format de

colectarea datelor și structura eșantionului pentru realizarea studiului.
2.3 Elemente de conținut:
În această partea lucrării găsim principalele elemente și direcții necesare unei lucrări
științifice. În acest capitol anunțăm că obiectivul principal este elaborarea și implementarea
unui model econometric de dezvoltare durabila turismului rural. Pentru îndeplinirea
obiectivul general teza stabilește patru obiective specifice:
§

Adaptarea şi îmbunătăţirea formelor/serviciilor turistice rurale la motivațiile pentru
care turistul preferă satul românesc.

§

Cuantificarea impactului activităţilor turistice asupra dezvoltării durabile a comunității
rurale şi orientarea politicilor de dezvoltare rurală la specificul satului românesc
subordonat principiilor durabilității.

§

Promovarea unor activităţi turistice rurale integrate care să conducă la dezvoltarea
durabilă a comunității rurale, la reducerea disparităţilor dintre urban şi rural, la
îmbunătăţirea calităţii vieţii.

§

Creşterea şi stabilizarea veniturilor populaţiei rurale ca urmare a diversificării ofertei
turistice subordonate principiilor durabilității şi adoptării conceptului de economie
colaborativă ca alternativă de promovare şi desfăşurare a turismului rural.
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Tot în această partea lucrării sunt formulate cele cinci ipoteze care vor fi validate sau nu în
urma prelucrării și interpretării datelor colectate:
Ipoteza 1: Dacă la baza valorificării durabile a potenţialului turistic statutăm
specificitatea spaţiului rural printr-o abordare de tip „bottom-up” vor fi create premisele unei
dezvoltări durabile a comunităţii prin turism?
Ipoteza 2: Dacă se promovează cunoaşterea la nivelul factorilor locali şi membrilor
comunităţii rurale cu privire la programele de dezvoltare rurală care includ turismul, atunci
asistăm la manifestarea unui dinamism privind activităţile turistice în spaţiul rural studiat?
Ipoteza 3: Dacă pentru valorificarea eficientă a potenţialului turistic rural ne bazăm pe
un model econometric de dezvoltare durabilă, vom intensifica dezvoltarea durabilă a acestuia?
Ipoteza 4: Dacă este încurajată iniţiativa antreprenorială prin susţinere educaţională,
financiară, materială şi tehnică este catalizată dezvoltarea durabilă a turismului rural?
Ipoteza 5: Dacă se adoptă strategia de extindere a TIC dezvoltarea durabilă a
turismului rural este intensificată?
Partea finala acestui capitol prezintă metodologia de colectare a datelor: interviul,
observația, analiza secundara a datelor, studiul de caz precum și a tehnicilor de eșantionare
Exemplu- modelul DPSIR fig 2.1
Răspândirea cunoştinţelor
Venit personal
Iniţierea şi dezvoltarea afacerilor
Diversificarea afacerilor

IMPACT –
Impact

Densitatea IMM/1000 locuitori
Diversificarea economică
Numărul locurilor de muncă
Cifra de afaceri
Venitul total

STARE –
State
RĂSPUNS –
Response

Managementul resurselor
Finanţarea dezvoltării
Migraţia
Infrastructura educaţională, fizică şi
comunicaţională

Resurse endogene:
umane, sociale, financiare, naturale,
fizice

PRESIUNE
Pressure

FORŢE
MOTRICE –
Drivers forces

Taxe colectate
Venit mediu/persoană
Dezvoltarea serviciilor
publice
Dezvoltarea unor
deprinderi
antreprenoriale
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CAPITOLUL 3 – CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ A
TURISMULUI

3.1 Obiective:
•

Analiza conceptului de dezvoltare durabilă

•

Analiza conceptului de dezvoltare durabilă turism

3.2 Structură:
Capitolul trei este împărțit în două subcapitole:
•

Primul subcapitol analizează conceptul de dezvoltare durabilă atât din

perspectiva multiplelor definiții existente, cat și a istoricului evoluției termenului.
•

În al doilea subcapitol sunt extrase dintr-o bogată bibliografie elementele

care definesc conceptul de dezvoltare durabila turism precum și abordări
contemporane ale turismului durabil
3.3 Elemente de conținut:
În acest capitol al tezei sunt analizate în detaliu modul în care termenul de dezvoltare
durabilă și sustenabilitate au apărut în discursul contemporan. Având în vedere specificul
temei de doctorat, în această partea lucrării a devenit imperativ o clarificare concretă a ceea
ce se înțelege prin termenul de dezvoltare durabilă și mai ales dezvoltare durabilă în turism.
Fig. 3.1 Dezvoltarea durabila

Nevoi ecologice

Nevoi economice

Nevoi tehnologice

Durabilitate
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Nevoi sociale

Fig. 3.2 Procesul dezvoltării durabile

Echitate
socială

Asigurarea
creşterii
economice

DEZVOLTAREA
DURABILĂ

Protecţia
mediului
înconjurător

Conservarea
resurselor
naturale

Cea mai importantă parte acestui capitol reprezintă o sinteză laborioasă a unei vaste
bibliografii care tratează conceptele de durabilitate, turism durabil, ecologie

precum și

impactul activităților economice asupra mediului înconjurător.
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CAPITOLUL

4

-

CONTRIBUŢII

LA

ELABORAREA

MODELULUI

DE

DEZVOLTARE DURABILĂ A ORGANIZAŢIEI RURALE DE TURISM

4.1 Obiective:
•

Stabilirea unui număr de indicatori relevanți pentru dezvoltarea durabilă

organizațiilor rurale de turism
•

Elaborarea unei schițe logice de așezare a indicatorilor din perspectiva unui

model matematic
•

Elaborarea unui model de dezvoltare durabilă a organizației rurale de

turism
4.2 Structura:
Acest capitol este structurat în trei subcapitole:
•

Primul subcapitol prezintă necesitățile elaborării unui model matematic

care să cuantifice principalele elemente de dezvoltare durabilă
•

Al doilea subcapitol evaluează activitățile turistice din România și impactul

acestora asupra mediului economico-social
•

În a treia parte a acestui capitol este conceput și prezentat un model pe colo

metric de dezvoltare durabilă a organizației rurale de turism
4.3 Elemente de conținut:
Această partea lucrării este cea mai importantă deoarece reușește să sintetizeze într-o formulă
matematică complexă

un model econometric de dezvoltare durabilă. După o evaluare a

activității turistice România și impactul acesteia asupra mediului economico social a fost
necesar stabilirea elementelor generale a unui model matematic pentru dezvoltarea durabila
turismului rural.
Trebuie ținut seama că echilibrul unei dezvoltări durabile trebuie să ia în considerare o tripletă
formată din elemente economice, socio culturale și ecologice. În urma analizării situației
actuale globale în lucrare s-a mai adăugat încă o componentă și anume componenta de
securitate.
Datorită acestor considerente

s-au putut sintetiza elementele generale a unui model

matematic pentru dezvoltare durabilă a turismului rural (vezi fig 4.1)
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Variabile de intrare
+
+
𝑝#,%&'(')*&
, … , 𝑝-.,%&'(')*&
- probabilităţi de realizare ale factorilor economici
+
+
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, … , 𝑥12,%&'(')*&
la nivele stabilite a fi optime
+
+
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, … , 𝑝#9,3'&*'4&56+5786
- probabilităţi de realizare a impactului factorilor socio+
+
culturali 𝑥#,3'&*'4&56+5786
, … , 𝑥#9,3'&*'4&56+5786
asupra activităţilor socio-culturale la nivele

optime
+
+
𝑝#,%&'6':*&
, … , 𝑝#;,%&'6':*&
- probabilităţi de realizare a impactului factorilor ecologici
+
+
𝑥#,%&'6':*&
, … , 𝑥#<,%&'6':*&
asupra dezvoltării durabile a organizaţiilor rurale din turism la nivele

stabilite a fi optime

Variabile de securitate
+
+
𝑝#,3%&57*+8+%
, … , 𝑝9,3%&57*+8+%
-

probabilităţi de realizare a impactului
factorilor de securitate
+
+
𝑥#,3%&57*+8+%
, … , 𝑥9,3%&57*+8+%

Model matematic: H(𝐷𝐷+ ) =
+
+
#9
+
+
− ∑-.
FI# 𝑝F,%&'(')*& 𝑙𝑛 𝑝F,%&'(')*& , − ∑*I# 𝑝*,3'&*'4&56+5786 𝑙𝑛 𝑝*,3'&*'4&56+5786 ,
𝑚𝑎𝑥 C
K;
+
+
− ∑#;
JI# 𝑝J,%&'6':*& 𝑙𝑛 𝑝J,%&'6':*&
9
+
+
− M 𝑝3,3%&57*+8+%
𝑙𝑛 𝑝3,3%&57*+8+%
≤𝛼
3I#

Variabilă de ieşire- Soluţie (rezultat)
𝐻 (𝐷𝐷+ )
+
bbbbbb;
pentru 𝑝F,%&'(')*&
= 𝑃R𝒙𝒕𝒌,𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄 > 𝑎F ], 𝑘 = 1,30
+
+
bbbbbb ; 𝑝J,%&'6':*&
𝑝*,3'&*'4&56+5786
= 𝑃R𝒙𝒕𝒊,𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐4𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 > 𝑏* ], 𝑖 = 1,16
=

𝑃R𝒙𝒕

bbbbbb ; 𝑝+
> 𝑐 ], 𝑗 = 1,17

= 𝑃R𝒙𝒕

> 𝑑 ],

Fig.4.1. Elemente generale a unui model matematic pentru dezvoltarea durabilă a turismului
rural
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Pentru realizarea modelului a fost necesară definirea și identificarea a Nu mai puțin de 30 de
indicatori economici, 16 indicator socio-culturali, 17 indicatori ecologici precum și a 6
indicatori de securitate.
Modelul economic rezultat are următorii formula:
+
+
-.
FI# 𝑝F,%&'(')*& 𝑙𝑛 𝑝F,%&'(')*& ,
#9
+
+
*I# 𝑝*,3'&*'4&56+5786 𝑙𝑛 𝑝*,3'&*'4&56+5786
+
+
− #;
JI# 𝑝J,%&'6':*& 𝑙𝑛 𝑝J,%&'6':*&

−
𝐻 𝐷𝐷 + = 𝑚𝑎𝑥 −

−

+
+
9
3I# 𝑝3,3%&57*+8+% 𝑙𝑛 𝑝3,3%&57*+8+%

≤ 𝛼,

+
𝑝F,%&'(')*&
= 𝑃 𝒙𝒕𝒌,𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄 > 𝑎F , 𝑘 = 1,30

+
𝑝*,3'&*'4&56+5786
= 𝑃 𝒙𝒕𝒊,𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐4𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 > 𝑏* , 𝑖 = 1,16

+
𝑝J,%&'6':*&
= 𝑃 𝒙𝒕𝒋,𝒆𝒄𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒄 > 𝑐J , 𝑗 = 1,17

+
𝑝3,3%&57*+8+%
= 𝑃 𝒙𝒕𝒔,𝒔𝒆𝒄𝒖𝒓𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆 > 𝑑3 , 𝑠 = 1,6,

+
+
𝑝#,%&'(')*&
+ 𝑝1,%&'(')*&
+ ⋯+

+
𝑝#,3'&*'4&56+5786
+ … +

+
𝑝-.,%&'(')*&
=1

+
𝑝#9,,3'&*'4&56+5786
=1

+
+
+
𝑝#,%&'6':*&
+ 𝑝1,%&'6':*&
+ ⋯ + 𝑝#;,%&'6':*&
=1

+
+
𝑝#,3%&57*+8+%
+ 𝑝1,3%&57*+8+%
+

𝑎F , 𝑏* , 𝑐J , 𝑑3 , 𝛼 ≥ 0
14

+
𝑝9,3%&57*+8+%
=1

,

Verificarea modelului se poate face prin aplicarea lui succesivă, la mai multe momente
de timp t. Modelul are avantajul că poate fi înţeles şi aplicat uşor şi de către cei ce nu au un
background matematic. Constantele din modelul propus în acest capitol pot fi alese de
managementul organizaţiilor în funcţie de specificul şi obiectivele acestora şi în funcţie de
experienţa profesională a managerilor.
CAPITOLUL 5 – MODEL ECONOMETRIC DE DEZVOLTARE DURABILĂ A
TURISMULUI RURAL ÎN LOCALITATEA SIBIEL
5.1 Obiective:
•

Analiza realităților turistice din situl rural Sibiel

•

Cuantificarea tuturor

indicatorilor descriși în capitolul patru la Realitatea

existenta în Sibiel
•

analiza SWOT a rezultatelor

5.2 Structură:
Capitolul cinci este structura este structurat în trei subcapitole după cum urmează
•

Prima parte analizează in patul activităților turistice asupra comunității

•

În a doua parte introducem valorile reale ale indicatorilor necesar în
valorificarea modelului de dezvoltare durabilă în localitatea Sibiel

•

Ultima parte din capitol stabilim care este orientarea politicilor de dezvoltare
rurală durabilă la specificul satului romanesc

5.3 Elemente de conținut
În acest capitol se evidențiază aspecte referitoare la capacitatea turistică a Sibielului,
precum și tipologia turistului care și-a petrecut sejurul sau dorește să petreacă un sejur
la Sibiel.
În această parte a tezei apar cele mai multe elemente de Investigare, având în vedere
faptul că aici găsim

centralizarea chestionarelor precum și a tuturor valorilor

indicatorilor.
În urma acestor informații obținute care s-au dovedit relevante s-a putut realiza O
analiză SWOT asupra oportunităților de dezvoltare turistică durabilă în localitatea Sibiel
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Tabelul 5.1. Analiza SWOT
PUNCTE TARI
1

PUNCTE SLABE

Potențial turistic de excepție pe fondul 1

Cunoștințe precare privind atragerea

unor resurse naturale de excepție (solul,

fondurilor UE

apele, pădurile)
2

Mediatizare relevantă datorită unor 2

Administrație publică ineficientă

personalități locale renumite (preotul
Zosim Oancea, ...)
3

4

5

Stil de viață tradițional și brand-uri 3

Neatragerea

recunoscute

superioare

Poziţia

geografică

avantajoasă,

în 4

2

Exploatare

locale bine păstrate

naturale favorabile turismului rural

a

resurselor

Surse de finanțare pentru activități 1

Afectarea patrimoniului turistic prin

turistice

degradare sau amenajare neinspirata

Surse de finanțare pentru activități

2

Surse de finanțare pentru infrastructura

răspundere

strânsă

zonei

persoane

Cooptarea

locală

în

atragerea

3

Dezvoltarea
activităţilor

slabă
de

a

zonelor

agrement

în

şi

afara

întreprinderilor turistice.

Colaborarea
cu

Capacitate scăzută a factorilor de
fondurilor de dezvoltare

între

populaţia 4

emigrate

în

reteaua

în

„Destinatii

Europene de Excelenta in Turism

16

neadevată

AMENINȚĂRI

Lipsa

unor

acțiuni

de

sprijin

a

antreprenoriatului în turism rural

străinătate.
5

Strategii de dezvoltare a turismului

Zonă culturală cunoscută, cu tradiții 5

fizică și TIC
4

studii

rural nerelevante

nonagricole
3

cu

imediata apropiere a municipiului Sibiu

OPORTUNITĂȚI
1

tinerilor

5

Timiditatea acțiunilor de promovare și
susținere
turistice

a

produselor/serviciilor

CAPITOLUL 6 – CONCLUZII, RECOMANDĂRI ȘI DEZVOLTĂRI ULTERIOARE
6.1 Obiective:
•

Formularea concluziilor privind dezvoltarea

durabilă a turismului rural în

România
•

Cuantificarea dezvoltării durabile a turismului rural în România

•

Recomandări de direcții de acțiune pentru consolidarea activităților turistice

durabile în spațiul rural
6.2 Structura:
Acest capitol este împărțit în trei subcapitole după cum urmează:
•

Concluzii privind dezvoltarea durabilă a turismului rural în Romania

•

Concluzii privind cuantificarea dezvoltării durabile a turismului rural în Romania

•

Concluzii privind cuantificarea dezvoltării susenabile a turismului rural în
localitatea Sibiel

6.3 Elemente de conținut:
În cadrul cercetării s-a urmărit, atât identificarea problemelor, cât şi a potenţialului de
dezvoltare durabilă a turismului pentru a contribui la o mai bună orientare a măsurilor
strategice de dezvoltare durabilă a comunității prin turism.
Pentru îndeplinirea obiectivului general au fost stabilite patru obiective strategice,
specifice:
§

Adaptarea şi îmbunătăţirea formelor/serviciilor turistice rurale la motivațiile pentru
care turistul preferă satul românesc

§

Cuantificarea impactului activităţilor turistice asupra dezvoltării durabile a comunității
şi orientarea politicilor de dezvoltare rurală la specificul satului românesc subordonat
principiilor durabilității.

§

Promovarea unor activităţi turistice rurale integrate care să conducă la dezvoltarea
durabilă a comunității, la reducerea disparităţilor dintre urban şi rural, la îmbunătăţirea
calităţii vieţii.

§

Creşterea şi stabilizarea veniturilor populaţiei rurale ca urmare a diversificării ofertei
turistice subordonate principiilor durabilității şi adoptării conceptului de economie
colaborativă ca alternativă de promovare şi desfăşurare a turismului rural
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Posibilităţi de susţinere a dezvoltării turismului de către Primăria Saliște pentru zona
Sibiel
Direcţiile strategice:
1. Siguranţă
•

Aplicarea decisă a măsurilor legale pentru prevenirea riscurilor privind siguranţa

şi sănătatea turiştilor,
•

Creşterea gradului de informare a turiştilor şi locuitorilor asupra pericolelor şi

măsurilor de securitate montană,
•

Întreţinerea şi marcarea traseelor montane,

•

Eficientizarea duratei de intervenţie în situații critice (salvare/salvamont, ISU)

2.

Calitate,

o

Îmbunătățirea reţelelor de utilităţi publice şi căilor de acces către zonele de

interes turistic,
o

sprijinirea investiţiilor în infrastructura turistică,

o

Monitorizarea şi cercetarea pieţelor ţintă şi a altor potenţiale pieţe şi evoluţia

tendinţelor în turism (atât din punctul de vedere al ofertantului, cât şi din
cel al consumatorului) şi diseminarea informaţiilor în rândul factorilor interesaţi,
o

Atragerea şi absorbţia finanţărilor din instrumente structurale şi fonduri

complementare,
3. Patrimoniul Cultural
Obiectivul principal este punerea în valoare turistică a patrimoniului cultural și
material și are următoarele priorități strategice:
•

Recuperarea, reabilitarea, valorificarea turistică și conservarea patrimoniul

cultural existent
•

Îmbunătățirea actului cultural turistic precum și dezvoltarea și promovarea

instituțiilor de cultura
•

Creșterea suportului autorităților locale în dezvoltarea de evenimente culturale

care să aibă impact consistent asupra activității turistice
4. Acces la informația turistică
Principalul obiectiv este creșterea accesibilității informațiilor referitoare la destinația
turistică a localității sibiene iar principalele priorități trebuie să fie:
•
18

Suportul unităților de primire turistică în as crește prezența pe internet

•

Distribuirea de informații cat mai detaliate despre Sibiel prin metode tradiționale
dar mai ales prin cele moderne - aplicații mobile, promovare online, parteneriate cu
diverse persoane cu influență în mediul online.

•

Alocarea unor fonduri bugetare pentru promovarea zonei Sibielului în punctele de
intrare în județ precum și zona aeroportului, garii sau autogarii

•

dezvoltarea de parteneriate cu nodurile de circulație respectiv aeroporturile din
vecinătate

5. Îmbunătățirea și consolidarea Sibielului ca Brand
•

Orice formă de asociere a Sibielului cu termenul deschid turistic reprezentativ pentru
zona Lala României

•

O imagine unitară a brandului la toate nivelurile industriei turistice

•

realizarea unui volum de elemente strategice și adecvate care să permită realizarea de
parteneriate benefice dezvoltării turismului

6. Accentul pe dezvoltarea profesională și încurajarea pregătirii profesionale a
persoanelor responsabile
•

Orice formă de sprijinire a pregătirii profesionale a persoanelor care activează în
domeniul turismului prin organizarea de cursuri, dezbateri, suport informatic,
acordarea de diplome care să recunoască excelența în turism

•

O permanentă informare au operatorilor turistici din zonă asupra realităților existent
în economia turismul atât pe plan local cît și internațional

•

căutarea de resurse pentru a putea oferii suport de know how operatorilor turistici

6. Parteneriate
Principalul obiectiv reprezintă împletirea unei colaborări eficiente între sectorul public și orice
antreprenor care își desfășoară o activitate de interes turistic
•

Parteneriatele se pot dezvolta atât la nivel național dar mai ales la nivel local având ca
scop principal dezvoltarea și promovarea serviciu turistic

•

Dezvoltarea de proiecte care să încurajeze implicarea membrilor comunităților
dezvoltarea de produse turistice de calitate

•

Orice element care asigura pregătire profesională, prezervarea elementelor culturale
specifice zonei precum și a dezvoltării economice prin implicarea autorităților locale

7. Creșterea capacității instituționale a Primăriei Săliște
•

Formarea unui departament de legătură între actorii cheie interesați de creșterea
turismului în zona administrată
19

•

Pregătirea specifica angajaților responsabili în activitatea de turism angajații Primăriei
Săliște

•

implicarea în parteneriate cu asociații sau ONG-uri care promovează turismul rural

•

creșterea transparenței în luarea deciziilor la nivel de instituție publică în orice
activitate care are efect asupra operatorilor turistici

8.Siguranta practicării turismului
•

Accentul pe prevenirea situațiilor periculoase în practicarea serviciu turistic

•

Suplimentarea numărului de pompieri voluntari pentru o creștere a gradului de
siguranță

•

deschiderea unui pun de lucru medical în localitatea Sibiel

•

Instruirea principalilor operatorii turistici asupra procedurilor care trebuie urmate în
urma unui eveniment periculos ( accident, incendiu, inundație)

•

creșterea siguranței practicării turismului va conduce cu siguranță la creșterea calității
experienței turistice precum și la suplimentarea încrederii turiștilor în realizarea unor
sejururi lipsită de stres
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