REZUMAT

Cuvinte cheie: dezvoltare sustenabilă, turism rural, cluster, spin-off, Lapusna.
Teza de doctorat „Studii privind perfecţionarea managementului serviciilor şi
ecoturismului pe Valea Gurghiului” are ca obiectiv general identificarea şi
valorificarea potenţialului de dezvoltare a ecoturismului în cadrul comunităţilor rurale din
Valea Gurghiului. Lucrarea abordează o problemă importantă care preocupă numeroase
comunităţi rurale – dezvoltarea serviciilor şi ecoturismului rural în context european
actual.
Motivaţia realizării tezei de doctorat o constituie relevarea importanţei ştiinţifice
şi practice a rolului pe care un proces formal de management strategic integrat în
dezvoltarea şi ecoturismului rural îl deţine la nivelul comunităţilor rurale, atât din punct
de vedere al opţiunilor de dezvoltare al acestora, cât şi în ansamblul dezvoltării europene.
Scopul tezei constă în elaborarea unui studiu complex, fundamentat ştiinţific,
pentru îmbunătăţirea managementului serviciilor ecoturistice rurale pe Valea Gurghiului,
completat cu un scenariu privind dezvoltarea durabilă a Destinaţiei ecoturistice a
Văii Gurghiului în context european (Model integrat de dezvoltare zonală); bazat pe
studiul complex realizat. La baza studiului stă principiul metodologic al abordării
complexe sistemice a conceptelor economice şi sociale contemporane.
Folosind metode creative (Tripon, 2006) am identificat şi apoi am cautat
răspunduri la următoarele întrebări: care sunt rezervele de idei, atitudini, experienţe,
bunuri care pot contribui la dezvoltarea durabilă a zonei analizate?... cum putem mobiliza
întregul potenţial existent pentru dezvoltarea unui pol al ecoturismului românesc pe
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produsele/serviciile de ecoturism din Valea Gurghiului?... care sunt paşii de urmat pentru
ca viziunile frumoase să devină realitate curentă într-un timp scurt?... care sunt
problemele manageriale majore ce s-ar putea manifesta şi care sunt soluţiile manageriale
propuse?...
Pentru realizarea scopului propus au fost avute în vedere obiectivele care
urmează:

Obiectivele urmărite în cadrul cercetării sunt:
9 Identificarea

modalităţilor

optime

pentru

promovarea

destinaţiei

ecoturistice Valea Gurghiului. Esenţa obiectivului urmărit este dezvoltarea
zonei prin ecoturism care să asigure o folosire judicioasă a potenţialului urmărind
principiile dezvoltării durabile şi să asigure un cadru organizatoric viabil pentru
perpetuarea tradiţiilor şi culturii locale. Ca şi precondiţie pentru „deschiderea”
zonei o constituie legăturile de comunicaţie din interiorul ei şi conectarea lor la
reţeaua naţionala si internaţională, aspect ce implică modernizarea şi reabilitarea
infrastructurii rutiere locale şi extinderea cu modernizarea infrastructurii de
telecomunicaţii. Zona se confruntă încă pe alocuri cu nevoia dezvoltării reţelelor
de facilitaţi primare: apă, canalizare, energie electrică şi gaze naturale.
9 Identificarea căilor pentru dezvoltarea turismului. Prioritatea vizează
exploatarea potenţialului turistic al regiunii prin evidenţiere şi conştientizarea
valorii obiectivelor ecoturistice existente, stabilirea unui

nivel acceptabil al

calităţii serviciilor prestate, dezvoltarea unor obiective şi produse ecoturistice noi
care să crească veniturile economice rezultate din activitatea turistică, să asigure
surse suplimentare de venituri din munca tradiţională a localnicilor îndreptată pe
asigurarea traiului zilnic.
9 Identificarea modalităţilor concrete pentru dezvoltarea rurală durabilă.
Datorită ponderii ridicate a zonelor rurale în România, punem accentul pe
promovarea dezvoltării integrate şi durabile a acestora prin optimizarea
sectoarelor existente, încurajarea diversificării activităţilor economice şi sociale,
susţinerea dezvoltării şi modernizării infrastructurii şi prin accesul la noile
tehnologii. Urmărim, de asemenea, creşterea calităţii vieţii prin prezervarea
mediului, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a accesului la serviciile de bază
precum şi menţinerea unor comunităţi rurale viabile prin prezervarea culturii şi
tradiţiilor acestora. Mediul rural zonal este caracterizat în general de o dotare
publică redusă, în ceea ce priveşte sistemul de servicii oferite populaţiei, asistenţă
sanitară, dotarea cu utilităţi a gospodăriei (gaz metan, apă potabilă, telefonie) ceea
ce creează discrepanţe faţă de mediul urban.

9 Dezvoltarea resurselor umane. Valorificarea şi amplificarea calităţii capitalului
uman reprezintă una din condiţiile esenţiale pentru reuşita implementării strategiei
de dezvoltare durabilă a destinaţiei ecoturistice a Văii Gurghiului.
Având in vedere scopul şi obiectivele specifice propuse în teză, prin realizarea lor,
se rezolvă următoarele sarcini:
9 identificarea şi valorificarea resurselor locale care se pretează la dezvoltarea
produsului şi serviciilor ecoturistice rurale;
9 reliefarea partenerilor importanţi din zonă şi cuprinderea lor într-un cluster;
9 argumentarea superiorităţii clusterului în valorificarea potenţialului local;
9 dezvăluirea temerilor/preocupărilor în colaborarea prin cluster a partenerilor
implicaţi şi precizarea modului de depăşirea al lor;
9 realizarea planului de acţiune – întâi un spin-off inovativ pentru cercetare
aplicativă şi apoi un cluster.
Sinteza părţilor principale ale tezei de doctorat
Partea I-a a lucrării, STUDIU BIBLIOGRAFIC ÎN DOMENIUL
ECOTURISMULUI ŞI MANAGEMENTULUI este alcătuită din 3 capitole ce
surprind aspecte teoretice privind studiul bibliografic – dezvoltare durabilă şi ecoturism
în România şi Europa, conceptele de ecoturism şi management.
Partea a II-a a lucrării, CERCETĂRI PROPRII, REZULTATE ŞI
INTERPRETĂRI, este compusă din 8 capitole care prezintă cercetările proprii,
rezultatele şi interpretările acestora.
CAPITOLUL I - CONCEPTUL

ECOTURISMULUI, TIPOLOGIA

ŞI

MANAGEMENTUL ACESTUIA. Realizează o analiză generală a conceptelor generale
privind Ecoturismul - clarificări conceptuale, principii, piaţa ecoturistică – dimensiuni,
tendinţe, profilul ecoturistului; Organisme implicate în susţinerea activităţilor
ecoturistice; Managementul turistic/ecoturistic; Managementul calităţii totale; Inovarea
ca proces. Inovări de produs in ecoturism (produse sau servicii noi în ecoturism); inovarea
metodelor, ca şi modificări planificate în procesul combinării factorilor de influenţă; inovaţii
de structură, ca şi schimbări în coordonarea sarcinilor executanţilor; schimbări în
rapoartele de autoritate sau a sistemelor de retribuţie; inovări sociale - care sunt în

legătură cu concedierea sau angajarea de colaboratori, cu schimbarea de comportament
prin reconversie sau specializare profesională, sisteme motivaţionale etc.
CAPITOLUL II - PROCESUL INOVĂRII ÎN AGROTURISM. Dezvoltăm
subiecte precum Strategia Europa 2020 - o uniune a inovării; Destinaţii europene de
excelenţă; Natura 2000 – particularităţi şi implicaţii pentru piaţa românească; Master
planul pentru dezvoltarea turismului naţional 2007 – 2026; Programul „Europa de SudEst”; Programul Operational Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice; Integrarea
întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere; Managementul proiectului.
Industria ospitalităţii este deosebită de oricare alta, iar orice manager al ospitalităţii
are mai multe contacte directe cu clienţii (oaspeţii) decât au majoritatea
managerilor din celelalte domenii, trece prin mai multe crize şi tensiuni decât
managerii din industria productivă, planifică mai multe simulări şi antrenamente în
departamentul pe care-l coordonează, caută oameni cu aptitudini manageriale
speciale, trebuie să fie capabil să se aştepte la neprevăzut.
CAPITOL III. DEZVOLTAREA DURABILĂ. Prezintă Strategia Naţională
pentru dezvoltare durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030

şi

Strategia

naţională de dezvoltare a ecoturismului în România. Importante sunt domeniile care
trebuie avute în vedere pentru a fi promovate pentru ca ecoturismul să poată fi
dezvoltat, şi anume: conştientizarea publică şi educaţia, dezvoltarea resurselor
umane, dezvoltarea afacerilor şi dezvoltare locală, conservarea şi protejarea naturii,
marketingul şi promovarea ( Strategia Naţională de Dezvoltare a Ecoturismului în
România).
CAPITOLUL IV - SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII.
Rezumă Scopul şi obiectivele urmărite, Metodologia cercetării (Metode de studiu,
Dihotomia calitativ-cantitativ, Metode cantitative de cercetare, Metodele calitative,
Metode integrate de studiu, Cercetări pe bază de sondaj). Metode integrate de
studiu -

care au ca scop diminuarea dezavantajelor altor tipuri de metode

prezentate, pentru a constitui un tablou cât mai fidel şi complet al realităţii
organizaţiei investigate; Am folosit studiul de caz pentru SC „ANCA’S SECRET”
SRL.

CAPITOLUL

V

-

STUDIUL

CONDIŢIILOR

GEOGRAFICE,

CULTURALE ŞI ECONOMICE DIN VALEA GURGHIULUI. Prezentăm: Studiul
condiţiilor geografice, culturale şi economice din Valea Gurghiului, Descrierea
geografică şi economică a zonei Aria Fâncel, Tipurile de turism practicabile în structurile
ecoturistice locale, Resursele umane, Tradiţii culturale şi Resursele antropice ale Văii
Gurghiului. Punem accent pe practicarea, la început, a următoarelor activităţi
recreaţionale ecoturistice: Cunoaşterea şi învăţarea unor meşteşuguri tradiţionale;
Studierea şi învăţarea unor obiceiuri tradiţionale; Vizionarea de filme şi consultarea
documentelor cu caracter ştiinţific privind ariile protejate; Studierea ecosistemului din
ariile protejate; Fotografierea / filmarea resurselor locale de floră şi faună; Drumeţii
montane pe trasee marcate; Plimbări cu atelaj hipo în spaţii amenajate; Plimbări cu
schiurile / sania pe trasee amenajate; Ciclism pe trasee marcate; Vizite la obiective
istorico-culturale amenajate pentru pasiunea turiştilor.
CAPITOLUL

VI

-

STUDIU

PRIVIND

DEZVOLTAREA

ECOTURISMULUI LOCAL ŞI ZONAL. Rezultatele sondajului de opinie cu privire la
dezvoltarea ecoturismului şi turismului rural pe Valea Gurghiului scot în evidenţă
posibilităţile reale actuale şi

evidenţiază ca principal punct de atracţie din cadrul

localităţilor din eşantion, cadrul natural, urmat de (la acelaşi nivel) de floră şi faună,
tradiţia şi arta culinară specifică Văii Gurghiului, continuând cu obiceiurile şi cultura
tradiţională. Analiza unor aspecte ale fenomenului turistic în Sovata – staţiune de renume,
aflată în vecinătate, poate constitui un exemplu demn de urmat.
CAPITOLUL VII - STUDIU PRIVIND INTEGRAREA MANAGERIALĂ
ÎN

ECOTURISMUL DIN VALEA GURGHIULUI. Abordăm Managementul

strategic al proceselor din ecoturism (Managementul strategic al proceselor din
ecoturism, Etapele managementului strategic, Integrarea intuiţiei şi analizei), Explorare în
managementul performanţei pe Valea Gurghiului (Măsurarea performanţei, Demersul
măsurării performanţei în ecoturim, Managementul integrat în ecoturismul din Valea
Gurghiului), Managementul proiectelor din Valea Gurghiului, Clustere pe Valea
Gurghiului - Exemple, Colaborarea interactivă - Clusterul (Porter, Clusters and Cluster
Development) incumbă colaborarea interactivă a sinergiilor membrilor din sectorul
economic, guvernamental, neguvernamental, instituţional, ştiinţific, cultural şi social,

dintr-un spaţiu geografic comun, orientate spre atingerea unui scop comun cu beneficii
individuale pentru toţi membrii implicaţi. Clusterul, în forma promovată de Porter expert cu strategii economice globale de la Harvard Business School, reprezintă o formă
de management superior în maximizarea valorificării resurselor implicate dintr-o arie
geografică, respectând anumite condiţii. Prin cluster părţile implicate beneficiază de
eficientizarea resurselor din aria geografică implicată odată cu soluţionarea unor aspecte
socio-economice: ocuparea forţei de muncă crescută şi mai raţional utilizată prin
punerea la dispoziţie în comun a informaţiilor, experienţei şi a abilităţilor personale;
corelarea pregătirii de specialişti în instituţiile de învăţământ superior în funcţie de
necesităţile reale de nişă din zonă; creşterea potenţialului inovativ şi a completivităţii în
dezvoltarea economică a zonei; stimularea companiilor noi create şi reducerea presiunii
individuale pe membrii, creată de mediul concurenţial extern din alte zone.
CAPITOLUL VIII - STUDIU PRIVIND EDUCAŢIA ŞI FORMAREA
PROFESIONALĂ PRIN ŞI PENTRU ECOTURISM. Prezentăm educaţia şi formarea
profesională prin şi pentru ecoturism (Educaţia şi formarea profesională continuă,
Categorii de învăţare conştientă, Teme majore şi mesaje cheie), Managementul
proiectelor pentru educaţie/formare prin şi pentru turism - Probleme de educaţie/formare
cu care se confruntă ecoturismul pe Valea Gurghiului. După educaţia formală punem un
accent deosebit pe învăţarea informală (lecţiile vieţii profesionale şi extra-profesionale),
care constituie, dincolo de o opinie sau alta, de o practică sau alta, o sursă nesecată de
educaţie, de inovaţie nu numai în sfera exercitării unei sau altei profesii, ci şi în cea a
metodologiei de învăţare şi predare, în sistemul valorilor social - culturale.
CAPITOLUL IX - STUDIU PRIVIND PERFECŢIONAREA MANAGAMENTULUI
SERVICIILOR DE ECOTURISM ÎNTR-O FIRMĂ INOVATIVĂ prezintă un Studiu de caz
- agenţie locală de turism (Prezentarea agenţiei, Prezentarea unui pachet agro-turistic
local, Perfecţionarea managementului la agenţie) şi fundamentarea înfiinţării unei
întreprinderi de cercetare aplicativă pentru ecoturism inovativ, de tip spin-off, ale cărui
obiectivele specifice vizează valorificarea a 6 concepte inovative: „Destinaţia ecoturistică
Valea Gurghiului”, „Autofinanţare secvenţială durabilă pentru IMM-uri şi reţele
parteneriale de eco IMM-uri inovative centrate pe ecoturism”, „Reţea de capacitare
durabilă a specialiştilor din eco IMM-uri pentru formare umană şi profesională creativă”,

„Centru de cercetare aplicativă pentru Ecoproiecte tehnologice&nontehnologice
Inovative”, „Promovarea

ecoturismului folosind principiile de dezvoltare durabilă,

eficienţă energetică şi activităţi împotriva schimbărilor climatice”, Metodologie în
tehnologia informaţiei şi comunicaţiei pentru utilizarea/valorificarea mărcii – DIN
INIMA

TRANSILVANIEI

(care

porneşte

din

„Destinaţia

ecoturistică

Valea

Gurghiului”). Sunt menţionate activităţile şi sub-activităţile, rezultatele anticipate,
metodologia de implementare, cererea pentru rezultatele imediate.
CAPITOLUL

X

-

SCENARIU

PENTRU

PERFECŢIONAREA

MANAGEMENTULUI SERVICIILOR INTEGRATE DE ECOTURISM PE VALEA
GURGHIULUI. Începem cu un Scenariu pentru perfecţionarea managementului
serviciilor integrate de ecoturism având ca obiectiv 5.000 turişti / an aduşi în programe
ecoturistice pe Valea Gurghiului pe curse low cost (pornind de 1000 de turişti / an în
Anul I şi ajungând la 5000 de turişti / an, în anul V). Apoi dezvoltăm un Proiect
managerial numit „Din Inima Transilvaniei” cu marcă înregistrabilă care porneşte din
Valea Gurghiului prin fundamentarea unui cluster cu sinteza metologică şi ciclu de viaţă,
managementul proiectului (principii, cadrul de analiză logică), planificare (procesul de
planificare, control şi monitorizare), raportare şi învăţare în proiectul integrator, evaluare
(pregătirea proiectului şi elaborarea lui, evaluarea costurilor, evaluarea activităţilor,
evaluarea rezultatelor, evaluarea scopului, evaluarea obiectivelor generale, noi
oportunităţi de evaluare).
In final prin CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI, reluând ipotezele şi analizele
de la care am plecat, subliniem interpretările proprii şi importanţa lor la nivelul
comunităţilor rurale din Valea Gurghiului. Finalizăm cu un set de concluzii privind
impactul managementului strategic integrat în dezvoltarea serviciilor şi ecoturismului în
comunităţile rurale, evoluţia unor procese şi indicatori în spaţiul analizat, precum şi
manifestarea diverselor componente ale proceselor cercetate şi constatările rezultate din
analiza constrângerile existente, a premiselor, a soluţiilor posibile (împreună cu stakehoderii).
În esenţă ştim că: Dezvoltarea rurală durabilă constituie una dintre noile priorităţi la nivel
european, la care mediul public şi privat românesc pot să răspundă în mod activ pentru a
contribui la creşterea nivelului de trai; Materializarea legăturilor existente între comunităţile
rurale apropiate la diferite niveluri ale activităţii umane şi ale societăţii conduc la crearea unui
mediu stabil, propice dezvoltării economice şi sociale în general, a ecoturismului în
particular; Secretul managementului strategic integrat în dezvoltarea comunitară durabilă

constă în posibilitatea utilizării soluţiilor inovative, ţinând seama de multitudinea de resurse
tangibile sau intangibile şi avute la dispoziţie la nivelul rural.
Recomandările rezultate se referă la: Adoptarea sustenabilităţii drept concept
principal al strategiei de dezvoltare integrată a comunităţilor de pe Valea Gurghiului;
Finalizarea Planului managerial folosind rezultatele studiului realizat; Dezvoltarea
analizei nevoilor şi a potenţialului de dezvoltare a destinaţiei ecoturistice cercetate;
Dezvoltarea unui sistem de management al performanţei cu accent pe comunicarea
viziunii asupra obiectivelor tuturor locuitorilor, stabilirea unor criterii şi nivele de
performanţă individuale şi de grup/comunitare în directă legătură cu obiectivele majore;
Consolidarea unei echipe interdisciplinare pentru punerea în valoare a resurselor;
Valorificarea integrată a producţiei cinegetice, fructe de pădure, peşte, a izvoarelor
minerale clorosodice şi a surselor de sare, a Pădurii de stejari seculari de la Mociar;
Dezvoltarea tradiţiilor culturale; Valorificarea superioară a resursele antropice;
Adoptarea deciziilor de larg interes zonal pe principii multicriteriale; Consolidarea
continuă a cunoaşterii şi inovării locale. Recomandăm începerea dezvoltarii unei

reţele locale pentru produse de artizanat – cu valorificare locală sau
la export.
Concluziile şi recomandările vizează contribuţia personală la soluţionarea
managerială a problemelor generate de procesul de dezvoltare a serviciilor şi
ecoturismului în comunităţile rurale de pe Valea Gurghiului şi, indirect, la dezvoltarea
unui spin-off inovativ de cercetare aplicativă - ca rod al cercetărilor proprii şi a unui
scenariu mangerial în cadrul unui cluster specializat pe ecoturism.

