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INTRODUCERE 

 
Globalizarea turismului a generat o evoluţie fără precedent a acestuia, cu implicaţii 

economico-sociale şi organizatorice semnificative şi l-a transformat într-una dintre cele mai 
importante industrii ale ultimilor decenii. 

În prezent turismul la nivel internațional, dar tot mai mult și la nivel național, reprezintă 
un fenomen de amploare ce determină un impact semnificativ asupra economiei, societății, 
calității vieții și bunăstării la nivel local, microregional sau regional, devenind un motor dinamic 
al progresului societății. Un aspect cu totul particular al turismului este că acest sector prezintă 
importanță și interes atât pentru persoana individuală, dar în același timp pentru societate și 
colectivitatea umană.  

Turismul, chiar dacă nu reprezintă o activitate industrială propriu-zisă, poate genera 
impacturi de mediu importante, şi poate afecta toate componentele de mediu: apă, aer, sol, 
ecosisteme, cuantificarea acestor impacturi precum şi planificarea remedierii acestora fiind foarte 
importante pentru sănătatea umană și dezvoltarea societăţii.  

Prezenta teză de doctorat are ca subiect turismul durabil şi efectele acestuia asupra 
dezvoltării regionale. Rezultat al tranziţiei, conceptul de dezvoltare regională constitue un 
subiect larg dezbătut în prezent datorită dimensiunilor contradictorii şi structurilor de o mare 
mobilitate. Această formă de dezvoltare se constitue ca singurul sistem social în care există cu 
preponderenţă proprietate privată şi care reprezintă totodată scena manifestărilor influente ale 
economiei paralele. Dezvoltarea regională rămâne entitatea socială şi economică centrală care 
imprimă unui anumit teritoriu strategii de subzistenţă, dar în acelaşi timp, în contextul unui 
mecanism sufocant financiar, începe să-şi definească strategii de acumulare. Proprietǎţile 
dezvoltării regionale decurg din marea varietate cantitativă şi calitativă a elementelor ce compun 
un anumit teritoriu, din relaţiile şi conexiunile locale dintre componentele naturale şi social-
economice.  

Turismul durabil este singurul sector care poate pune accentul pe transformările sociale şi 
pe caracterul durabil şi cumulativ al procesului de dezvoltare regională. Contribuţiile turismului 
durabil la devoltarea regională, reprezintă combinaţia schimburilor mentale (de instruire, formare 
şi de mentalităţi) şi sociale al unei populaţii care o fac aptă să-şi mărească  cumulativ şi durabil 
produsul său real, global printr-un progres social generalizat. 

Mai mult, se constată o anumită reconsiderare dimensională a sferei de cuprindere a 
conceptului de dezvoltare regională, în sensul includerii dezvoltării umane şi prezentării 
mediului ca finalităţi ale procesului. Dezvoltarea regională se cere a fi interpretată ca proces, 
pentru a reflecta realitatea şi a orienta analiza spre „acţiunea forţelor aflate în relaţii cauzale de 
interdependenţă”, considerate „mai semnificative decât inventarierea unui set de condiţii şi 
elaborarea unui set de caracteristici”. În consens cu cele expuse anterior dezvoltarea regională 
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prin implicarea turismului durabil  înseamnă „creştere plus schimb”, prin aceasta fiind surprinse 
dimensiunile calitative ale procesului, concretizate în aspecte ca: îmbunătăţirea performanţelor 
factorilor de producţie, ameliorarea instituţiilor şi înnoirea valorii atitudinilor şi 
comportamentelor. 

În timp ce studiile cu privire la dezvoltarea durabilă sunt adesea concepute în 
conformitate cu logica descendentă a demersului ştiinţific (abordare de tipul top down), în 
prezenta lucrare cercetarea a fost structurată ca un demers ascendent (abordare de tipul bottom 
up) care antrenează energiile locale şi le transformă în inteligenţă colectivă. Demersul ştiinţific 
abordat are în vedere conceptele de inteligenţă şi rezilienţă teritorială. Inteligenţa teritorială 
(Masselot 2008, Bertacchini, 2004) se bazează pe ipoteza conform căreia dezvoltarea unui 
teritoriu stă în puterea factorilor teritoriali. A pune în aplicare inteligenţa şi rezilienţa teritorială 
înseamnă a înţelege relaţiile care se stabilesc între diferite grupuri de actori care îşi urmăresc, 
fiecare, propriile obiective. De asemenea, aceste concepte implică mobilizarea actorilor de teren 
în jurul unui proiect comun.  

Acest cadru a dus la formularea obiectivului general al prezentei teze de doctorat, care 
vizează studiul posibilităţilor de implementare a unui cadru de dezvoltare regională 
integrat prin prisma turismului durabil, utilizând un set de instrumente interacţionist de 
analiză teritorială.  

Pentru a atinge acest obiectiv s-au avut în vedere două direcţii de cercetare:  
1. Realizarea unei abordări sistematice şi metodice care să permită evaluarea impactului 

pe care îl are turismul asupra dezvoltării regionale.   
2. Propunerea unei paradigme interacţioniste şi a unui instrumentar corespunzător 

pentru a favoriza, la nivelul unui teritoriu, identificarea resurselor existente şi implementarea 
unor strategii de dezvoltare de tip ascendent (bottom-up).  

Prezenta teză de doctorat are în vedere impactul turismului asupra dezvoltării regionale. 
Dezvoltarea regională implică abordarea unor concepte care aparţin unor câmpuri disciplinare 
diferite. Prin urmare, una dintre caracteristicile prezentei teze este caracterul său interdisciplinar: 

- Domeniul aplicativ avut în vedere, şi anume turismul, face parte din ştiinţele 
managementului, precum şi metodologia de analiză structurală realizată; 

- Perspectivele de dezvoltare regională aparţin îndeosebi ştiinţelor economice;  
- Interesul manifestat pentru sustenabilitate a presupus integrarea unei abordări de mediu 

care este specifică ingineriei mediului prin intermediul metodei MERI (Metoda de Evaluare 
Rapidă a Impactului de Mediu). 

În cele din urmă, anumite concepte (precum cel de inteligenţă teritorială) şi instrumente 
(precum cel de analiză a reţelei) aparţin ştiinţelor informaţiei şi comunicării.  

Cercetările efectuate în perioada programului doctoral (octombrie 2010-octombrie 2013) 
au fost realizate în cadrul Departamentului de Ingineria şi Managementul Mediului, 
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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi în cadrul Departamentului de Ştiinţele 
Informaţiei şi Comunicării, Universitatea de Sud Toulon Var, Franţa. 

Natura interdisciplinară a activităţii de cercetare justifică, de altfel, realizarea cotutelei, 
ceea ce a favorizat îmbinarea dimensiunilor de mediu şi a conceptelor care provin din domeniul 
Ştiinţelor Informaţiei şi Comunicării.  

Teza de doctorat aduce contribuţii importante într-un domeniu de mare actualitate privind 
turismul durabil şi dezvoltarea regională, pornind de la observaţia conform căreia dezvoltarea 
locală a unui teritoriu se sprijină pe existenţa unor legături distincte între factorii care creează 
respectiva dezvoltare. Cercetările realizate în cadrul lucrării de doctorat au urmărit punerea în 
aplicare a conceptelor care provin din domeniul ingineriei și managementului de mediu, din 
sociologia organizaţiilor, a ştiinţelor economice, a ştiinţelor informaţiei şi comunicării.  

Acest punct de plecare justifică alegerea unei metode interacţioniste care are ca scop 
descrierea interacţiunilor care se produc între factorii implicaţi din teritoriu (instituţionali, 
publici, privaţi, asociativi, educativi, etc.) şi variabilele economice, sociale şi ecologice 
(endogene, exogene) care caracterizează teritoriul respectiv.  

Structura tezei de doctorat  
În cadrul tezei de doctorat  se evidenţiază doua părţi principale: o primă parte care 

subliniază contextul cercetării şi identifică necesitatea studiului, iar cea de-a doua parte cuprinde 
rezultatele şi contribuţiile originale.  

Teza de doctorat este elaborată în limba franceză şi conţine 188 de pagini, 49 de figuri, 23 
tabele, 3 anexe şi aproximativ 220 de referinţe bibliografice.  

Primul capitol are ca scop prezentarea literaturii de specialitate a domeniului, fiind 
prezentate mai multe concepte care duc la o analiză a turismului durabil şi a dezvoltării 
regionale, domenii care fac obiectul prezentului studiu. Analiza efectelor pe care le are turismul 
asupra regiunii în cauză implică de asemenea o prezentare nuanţată a punctelor favorabile şi 
nefavorabile. Lucrările anterioare din literatura de specialitate prezintă impactul semnificativ al 
sectorului turistic asupra economiei, societăţii, calităţii vieţii şi bunăstării la nivel local, 
microregional sau regional. Turismul devine, pentru anumite regiuni cu potenţial, unul dintre 
factorii de progres ai societăţii. Un aspect aparte al turismului constă în faptul că acesta joacă un 
rol major datorită contribuţiei pe care o are în ceea ce priveşte reintegrarea individului în natură 
şi în mediul social.  

Diferenţa dintre stabilitate şi dezvoltare durabilă a turismului permite analiza soluţiilor 
reale, precum şi identificarea problemelor potenţiale care afectează prosperitatea unei regiuni. 
Conservarea şi durabilitatea componentelor ecosistemelor reprezintă o condiţie importantă a 
dezvoltării socio-economice. Ireversibilitatea problemelor de mediu, precum şi efectele 
cumulative şi non-lineare exercitate asupra mediului de utilizarea resurselor se constituie ca 
problematici majore. Ca și în alte domenii, utilizarea noțiunii de turism durabil a fost realizată 
fără a avea la bază o analiză a sustenabilității activităților şi strategiilor de dezvoltare. 
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Înţelegerea fenomenelor de transformare în profunzime a societăţii presupune punerea la 
dispoziţie a unei abordări conceptuale inovatoare. În acest capitol, sunt definite conceptele de 
inteligenţă şi de rezilienţă teritorială; aceste concepte, aplicate în cadrul studiului privind 
turismul durabil, constituind una dintre contribuţiile prezentei lucrări. 

Conceptul de inteligenţă teritorială presupune existenţa principiului de dezvoltare 
regională bazat pe o logică de tip ascendent (de tip bottom-up), mai degrabă decât pe o logică de 
tip descendent (de tip top-down). Cu alte cuvinte, acest concept presupune cumularea energiilor 
locale, precum şi crearea unor oportunităţi de cooperare între diferiţi factori care urmăresc 
obiective specifice. Dinamica teritorială depinde de capacitatea părţilor implicate de a colabora 
pentru a contribui, astfel, la dezvoltarea regională. 

Capitolul al doilea al tezei descrie aspectele metodologice ale tezei. Una dintre 
contribuţiile prezentei lucrări este aceea că antrenează un instrumentar metodologic complex 
pentru a aborda sustenabilitatea activităților turistice. Acest instrumentar metodologic are ca 
proprietate faptul că include acele metode care fac referire la reprezentarea interacţiunilor care au 
loc între factorii implicaţi dintr-un teritoriu dat şi între concepte. Care sunt relaţiile care unesc 
parţile implicate? Care sunt relaţiile care pun în legătură variabilele dintr-un sistem? Această 
abordare, numită interacţionistă, pare potrivită pentru a pune în evidenţă întreaga complexitate a 
relaţiilor care există între domeniul turismului şi dezvoltarea regională. În acest sens, s-au utilizat 
trei metode: metoda MERI (Metoda de Evaluare Rapidă a Impactului de Mediu), de origine 
românească (Robu şi Macoveanu, 2010), dezvoltată în contextul ingineriei mediului. Metoda 
analizei structurale, de origine franceză (Godet 2001 a,b,c), a fost dezvoltată în domeniul 
ştiinţelor managementului şi a studiilor prospective strategice. În cele din urmă, metoda de 
analiză a reţelei, care a luat fiinţă în cadrul domeniului sociologiei organizaţiilor (Wasserman şi 
Faust, 1994) şi este larg utilizată în ştiinţele informaţiei şi comunicării (Boutin, 1999). 

Partea aplicativă a prezentei lucrări a avut în vedere microregiunea Suceava (România), 
deoarece acest judeţ ocupă una dintre primele poziţii în ceea ce priveşte locurile cu potenţial 
turistic din România. Această regiune prezintă avantaje fizice şi geografice favorabile dezvoltării 
turismului. În plus, s-a considerat că microregiunea Suceava este o zonă promiţătoare, în care 
turismul are un impact favorabil asupra populaţiei şi economiei regionale.  

Rolul turismului în cadrul dezvoltării economice şi creşterea nivelului de trai din 
microregiunea Suceava sunt direct legate de prezenţa pe acest teritoriu a resurselor naturale şi 
antropice, în măsura în care acestea sunt cunoscute la nivel naţional şi internaţional, de 
facilităţile oferite pentru consumarea resurselor turistice şi de proximitatea unui potenţial de 
cerere turistică din ce în ce mai crescut.  

Capitolul al treilea este constituit din partea de cercetare aplicativă care vizează punerea 
în aplicare în mod succesiv a celor trei metode enumerate anterior (metoda MERI, analiza 
structurală şi analiza reţelei) care au rolul identificării rolului pe care îl are turismul în cadrul 
procesului de dezvoltare din judeţul Suceava. De fiecare dată, s-a făcut referire la un corpus 
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format din documente formale eterogene (rapoarte publice multiple, documente statistice 
regionale), care fac referire la domeniul turismului şi la dezvoltarea regională.  

Diversitatea surselor de informare garantează pluralitatea perspectivelor şi permite o 
abordare mai apropiată de realităţile legate de activitatea din teritoriu. Această abordare a 
teritoriului permite evaluarea impactului pe care îl are turismul în cadrul microregiunii Suceava.  

Una dintre cele mai importante contribuţii originale ale acestei teze constă în utilizarea 
unui instrumentar interacţionist de evaluare a acestui impact. Acesta este foarte diferit de 
instrumentele statistice care descriu un teritoriu în funcţie de indicatori preluaţi din domeniul 
statisticii descriptive. S-a considerat că indicatorii interacţionişti sunt mai potriviţi pentru a pune 
în evidenţă potenţialul interacţiunilor care au loc între factorii din teritoriu.  

Interacţiunea este elementul important, deoarece ea conţine eventualele posibilităţi de 
colaborare şi de dezvoltare. Cine lucrează cu cine, cine nu lucrează cu cine, cum se desfăşoară 
relaţia între mediul public şi sectorul privat, care este rolul comunităţilor teritoriale, care este 
relaţia actorilor din sectorul turistic cu alţi actori? Răspunsurile la toate aceste întrebări sunt 
deosebit de importante pentru evaluarea potenţialului de dezvoltare turistică a unei regiuni şi a 
impactului asupra dezvoltării teritoriale.  

Acest diagnostic permite de asemenea punerea în valoare a factorilor importanţi pe care 
trebuie să se sprijine o strategie de dezvoltare teritorială ascendentă. În prezenta teză de doctorat, 
se prezintă un instrumentar metodologic care permite oferirea factorului public de decizie un 
diagnostic interacţionist cu privire la părțile interesate, la variabilele existente şi la interacţiunea 
acestora.  

Trebuie menţionat faptul că interpretarea datelor utilizate a fost posibilă cu ajutorul a 
două soft-uri: MicMac şi NetDraw, disponibile la universitatea parteneră. 

Al patrulea capitol propune un scenariu care include dimensiunile economice şi sociale 
şi care are în vedere mai multe caracteristici fundamentale ale sistemului: potenţialul economic; 
nivelul, structura şi dinamica rezultatelor economice; eficienţa implementării factorilor de 
producţie şi a proceselor de alocare sau de realocare a resurselor; dezechilibrele majore ale 
sistemului economic; gradul de competitivitate regională şi nivelul de trai al populaţiei. Acest 
scenariu conduce ulterior la stabilirea unor măsuri pentru o strategie de dezvoltare turistică şi 
regională durabilă.   

Fiecare capitol din cadrul părţii “Contribuţii proprii” este finalizat cu concluzii parţiale.  
Teza de doctorat se finalizează cu concluziile generale referitoare la cercetările realizate 

cu evidenţierea elementelor de originalitate. Sunt luate în considerare atât aspecte pozitive cît şi 
negative, propunându-se continuarea studiului, precum şi posibilele direcţii de cercetare. 

Rezultatele originale ale tezei de doctorat au fost diseminate astfel: 2 articole publicate în 
reviste cotate ISI, 2 articole publicate în reviste BDI, 4 lucrări prezentate sub formă de 
comunicări orale la conferinţe internaţionale şi 1 lucrare prezentată sub formă de poster la o 
conferinţă naţională. 
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Capitolul 2 Metodologia cercetării 

 
2.2 Fundamentul metodologic  

Una dintre contribuţiile originale ale acestei lucrări este de a prezenta un instrumentar 
metodologic format din instrumente metodologice complementare adaptate turismului durabil şi 
dezvoltării regionale. Aceste instrumente se bazează pe natura dinamică a datelor şi a actorilor 
din teritoriu. Instrumentele metodologice propuse pentru a fi utilizate au ca punct comun de a 
pune în valoare interacţiunea. Acest demers de analiză a interacţiunii pare să decurgă de la sine; 
totuşi, este foarte rară punerea sa în practică. Spre exemplu, se iau în considerare indicatorii care 
caracterizează teritoriile. Adesea, aceşti indicatori provin din surse statistice descriptive cu 
privire la activitate şi care nu prezintă punerea în relaţie a variabilelor. Aceşti indicatori descriu o 
societate care evoluează, fără însă a oferi factorul cheie care permite înţelegerea dinamicii în 
cauză.  

Metodele propuse şi aplicate permit întocmirea unor analize descriptive sau prescriptive. 
Analizele descriptive permit înţelegerea situaţiei din teritoriu, efectuarea unui diagnostic în ceea 
ce priveşte forţele şi interacţiunea acestora. Demersul prescriptiv are ca rezultat elaborarea de 
propuneri şi preconizări pentru acţiune şi dinamica teritorială (Degenne şi Forsé, 1994; 
Bertacchini şi colab., 2007). 

Trebuie subliniat faptul că instrumentarul metodologic propus şi aplicat nu a fost creat la 
început pentru a răspunde problematicii cu privire la turismul durabil şi la dezvoltarea regională. 
Ni s-a părut pertinentă cercetarea acestor metode şi împrumutarea lor din domeniul lor de 
predilecţie pentru a le transpune în problematica care ne interesează.  

Paginile următoare din acest capitol sunt consacrate prezentării acestui fundament 
metodologic. Acest fundament este compus din trei module: analiza MERI, analiza structurală, 
analiza reţelei. Figura 2.1 prezintă succesivitatea acestor metode, începând de la cea 
macroscopică şi până la cea microscopică. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 2.1 Fundamentul metodologic al cercetărilor propuse  

1 

2 

3 

Analiza MERI  

Analiza structurală 

Analiza Reţelei 
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Primele două abordări metodologice prezentate pun accentul pe studiul interacţiunilor la 

nivelul variabilelor. Este vorba despre înţelegerea dinamicilor multiple puse în lucru şi a 
efectelor pe care le au variabilele unele asupra celorlalte. Teritoriul este un sistem în care există 
numeroase interacţiuni de tipuri diferite între variabile. Această abordare se axează pe descrierea 
interacţiunilor dintre aceste variabile.  

Ultima abordare metodologică aplicată are în vedere interacţiunile dintre actori. Este 
vorba despre înţelegerea reţelelor de actori şi despre mobilizarea acestora pentru dezvoltarea 
teritorială.  

În tabelul 2.1 sunt prezentate 3 abordări metodologice pe care ne propunem să le 
mobilizăm în mod complementar.  

 
Tabelul 2.1 Metode de cercetare utilizate  

 Metoda MERI 
Metoda analizei 
structurale  

Metoda analizei 
reţelei  

Orizont  Analiză descriptivă  Analiză prospectivă  Analiză descriptivă  
Natura interacţiunii  Între variabile  Între variabile  Între actori  

Domeniul de 
aplicaţie privilegiat  

Ingineria mediului  
Ştiinţe ale 
managementului 

Sociologia 
organizaţiilor; 
ştiinţele informaţiei 
şi comunicării 

 
 
2.3 Analiza impactului de mediu  

Dezvoltarea turismului ca sector socio-economic presupune utilizarea de resurse naturale, 
fapt ce determină în timp şi spaţiu o multitudine de efecte atât pozitive cât şi negative, directe şi 
indirecte,  exprimate prin noţiunea de impact. Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) 
reprezintă un instrument flexibil ce implică măsuri de prevenire a efectelor adverse asupra 
mediului, condiţionate de o planificare atentă a etapelor de parcurs şi care să fie în concordanţă 
cu priorităţile şi resursele disponibile la nivel local, regional, naţional (Robu şi Macoveanu, 
2010; Kuitunen şi colab., 2008). Informaţiile furnizate de acest proces de EIM oferă o 
perspectivă clară asupra posibilitătilor de dezvoltare existente şi consecinţelor implementării 
fiecărei opţiuni. Astfel EIM stabileşte o procedură sistemică, cu caracter transparent şi iterativ, ce 
oferă posibilitatea informării autorităţilor şi publicului cu privire la aspectele de mediu şi 
potenţialele impacturi asupra acestuia. Scopul este de a asigura un echilibru între aspectele 
economice şi cele ecologice, identificând şi ulterior eliminând daunele cauzate mediului şi cele 
care însoţesc creşterea bunăstării socio-economice într-un teritoriu dat. Principiile care stau la 
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baza evaluării impactului asupra mediului au fost formulate într-un cadru unitar în conformitate 
cu schema prezentată în Figura 2.2. 

 
Figura 2.2 Principii cheie care stau la baza evaluării impactului asupra mediului 

 
Evaluarea impactului asupra mediului fundamentează fezabilitatea unui proiect şi este 

efectuată la nivel naţional conform H.G. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial Român nr.481 din 
13.07.2009. 

Procedura de evaluare a impactului de mediu (Phillips, 2012; Robu şi Macoveanu, 2010) 
presupune estimarea valorilor cantitative pentru parametrii de calitate folosiţi în evaluarea 
impactului atât în etapa premergătoare proiectului, cât şi în etapa de operare şi post-operare a 
acestuia. Datele necesare pentru realizarea acestor etape vizează calitatea mediului în general şi 
calitatea componentelor de mediu (aer, apă, sol, etc.), în particular. 
 
2.3.1 Analiza impactului asupra mediului prin metoda MERI  

Matricea de Evaluare Rapidă a Impactului asupra mediului (MERI) este definită ca fiind 
un instrument transparent şi permanent a procesului de analiză, organizare şi prezentare a 
rezultatelor unei evaluări holistice a impactului asupra mediului. Forma simplă, structurată şi 
flexibilă a MERI permite o evaluare amanunţită, rapidă şi exactă a unor componente selectate 
(Negrei, 1999). Etapele de realizare urmează un şir definit de reguli, permit o evaluare atât a 
unor date cantitative cât şi calitative şi oferă posibilitatea comparării diverselor variante. Metoda 
MERI presupune definirea criteriilor importante de evaluare şi a mijloacelor prin care pot fi 
deduse valori qvasi-cantitative pentru fiecare dintre criterii. Pentru fiecare componentă de mediu 
se determină o notă în funcţie de impactul potenţial pe care îl au activităţile. Se pot evidenţia 
două categorii de criterii principale de evaluare, în funcţie de care se poate sau nu schimba scorul 
obţinut. 

Valoarea atribuită fiecărei grupe de criterii se determină prin folosirea unor formule 
simple ce permit stabilirea notelor pentru componentele individuale pe o bază definită (Negrei, 
1999; Robu şi Macoveanu, 2010; Ijäs şi colab., 2010). Raţionamentele pentru fiecare 
componentă se fac în conformitate cu criteriile şi treptele de notare prezentate în Tabelul 2.3. 
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Tabelul 2.3 Criterii de evaluare a scorurilor de mediu- ES (Kuitunen şi colab., 2008; Robu şi 
Macoveanu, 2010; Ijäs şi colab., 2010) 
Criteriul  Scala Descrierea  
A1 

Importanţa condiţiei 
4 
 

Important pentru interesele naţionale/internaţionale 

3 Important pentru interesele regionale/naţionale 
2 Important numai pentru zonele aflate în imediata 

apropiere a zonei locale 
1 Important numai pentru condiţia locală 
0 Fără importanţă 

A2 
Magnitudinea 
schimbării/efectului 

+3 Beneficiu major important 
+2 Îmbunătăţire semnificativă a status quo-ului 
+1 Îmbunătăţirea status quo-lui  
0 Lipsă de schimbare/status quo 
-1 Schimbare negativă a status quo-ului 
-2 Dezavantajele sau schimbări negative semnificative 
-3 Dezavantajele sau schimbări majore 

B1 
Permanenţă 

1 Fără schimbări 
2 Temporar 

3 Permanent 

B2 
Reversibilitate 
 

1 Fără schimbări 
2 Reversibil 
3 Ireversibil 

B3 
Cumulativitate  

1 Fără schimbări 
2 Ne-cumulativ/unic 

3 Cumulativ/sinergetic 

 
În forma sa actuală, procedura de calcul pentru MERI este exprimată astfel: 

o (A1) x (A2) = AT  (1); 
o (B1) + (B2) + (B3) = BT (2).  

Din ecuaţiile (1) şi (2) rezultă (AT) x (BT) = ES unde: 
 (A1) şi (A2) – notele/valorile acordate criteriilor individuale pentru grupa (A); 
 (B1), (B2), (B3) – notele/valorile acordate criteriilor individuale pentru grupa (B); 
 AT – rezultatul înmulţirii tuturor notelor (A); 
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 BT – rezultatul însumării tuturor notelor (B); 
 ES – scorul de mediu pentru factorul analizat. 

MERI necesită definirea componentelor de evaluare specifice şi precizarea uneia dintre cele 4 
categorii din care fac parte: fizico/chimice, biologice/ecologice, sociologice/culturale, 
economice/operaţionale. Pentru a folosi sistemul de evaluare prezentat, se realizează pentru 
fiecare variabilă din proiect o matrice cuprinzând celule care arată criteriile folosite în raport cu 
fiecare dintre componentele definite (Robu şi Macoveanu, 2010). Utilizând schema de calcul 
descrisă anterior, se obţine scorul de mediu (ES). Scorurile individuale ale ES sunt grupate pe 
categorii pentru a putea fi comparate şi pentru a conferi sistemului de evaluare un grad ridicat de 
precizie asupra impactului de mediu. În Tabelul 2.4 sunt exprimate valorile ES şi categoriile 
utilizate în prezent de MERI. 
 
Tabelul 2.4 Conversia scorilor de mediu în categorii (Robu şi Macoveanu, 2010; Ijäs şi colab., 
2010) 
Scorul de mediu  Categorii Descrierea categoriei  
+72 la +108 +E Schimbări/impact pozitiv 

major 
+36 la +71 +D Schimbări/impact pozitiv 

semnificativ  
+19 la +35 +C Schimbări/impact pozitiv 

moderat 
+10 la +18 +B Schimbări/impact pozitiv 
+1 la +9 +A Schimbări/impact uşor pozitiv 
0 N Lipsa schimbării/status quo/nu 

se aplică 
-1 la -9 -A Schimbări/impact uşor negativ 
-10 la -18 -B Schimbări/impact negativ 
-19 la -35 -C Schimbări/impact negativ 

moderat 
-36 la -71 -D Schimbări/impact negativ 

semnificativ 
-72 la -108 -E Schimbări/impact negativ 

major 
 
Trebuie precizat că metoda MERI înfăţişează raţionamentele făcute de către evaluatori pe baza 
unei analize multicriteriale, defalcând posibilele efecte pozitive şi negative. Studiile existente 
(Phillips, 2011; Sousa şi colab., 2011; Kuitunen şi colab., 2008; Ijäs şi colab., 2010; Robu şi 
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Macoveanu, 2010) recomandă această metodă în toate proiectele care implică apa, apele uzate, 
protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă, pentru care se impune EIM. 

 
2.4 Analiza structurală  

Analiza structurală se prezintă ca un instrument de structurare care conturează un sistem, 
punând în relaţie toate elementele constitutive (Moati, 2003; Godet, 2001c). Cu ajutorul unei 
matrici, aceasta identifică diferitele elemente care compun sistemul studiat, variabilele care 
reprezintă aceste elemente şi relaţiile care survin între aceste variabile. Această metodă îşi 
propune să prezinte principalii factori influenţi şi dependenţi, şi anume factorii care sunt esenţiali 
evoluţiei sistemului. Ea cuprinde trei etape succesive: inventarul variabilelor, descrierea relaţiilor 
dintre variabile şi identificarea variabilelor cheie (Godet, 2001c). Pe parcursul punerii în aplicare 
a acestor etape, este indicată punerea în aplicare a celei mai mari exhaustivităţi posibile, fără a 
ignora nicio cale de cercetare. Godet (2001c) recomandă diversificarea punctelor de vedere 
(politic, economic, tehnologic şi social) pentru a avea o imagine concisă cu privire la sistemul 
ales. Este vorba de fapt despre un exerciţiu de prospectivă decizională, care este realizată de 
către sau pentru un actor particular şi care are în vedere elaborarea unei decizii de acţiune. Odată 
variabilele identificate, se adresează întrebarea în cazul fiecărui cuplu de variabile (A, B) pentru 
a afla dacă există sau nu o relaţie de influenţă între variabila A şi variabila B (Moati, 2003; 
Godet, 2001c).  

În practică, demersul constă în construirea unei matrici create în care fiecare variabilă se 
găseşte în acelaşi timp în linie şi în coloană (Moati, 2003). Tabelul are intrare dublă, fiind 
conceput astfel încât să poată fi completat pe linie – caz în care este analizată capacitatea de 
influenţă a unei variabile asupra fiecăreia dintre celelalte – sau în coloană – caz în care se ia în 
considerare starea de dependenţă a unei variabile în raport cu celelalte (Tabelul 2.5). În varianta 
cea mai amplă a metodei, matricea nu este completată decât de la 1 la 0, în funcţie de existenţa 
sau de lipsa existenţei influenţei/dependenţei între elementele fiecărei perechi de variabile 
(Moati, 2003; Godet, 2001c).  

 
Tabelul 2.5 Matricea variabilelor cu intrare dublă (Adaptată după Godet, 2001c) 

pe  
 
influenţat 
de  

A B C D E 

A 0 1 1 0 1 
B 1 0 1 1 0 
C 1 1 0 1 1 
D 0 1 0 0 1 
E 1 0 0 1 0 
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În variantele mai elaborate este prezentată nu doar existenţa unei relaţii, ci şi intensitatea 

acestei relaţii, prin acordarea unei note (Moati, 2003, Godet, 2001c). Astfel se pot distinge 
relaţiile dintre variabile după felul în care sunt acestea, efective sau pur şi simplu potenţiale. În 
aceeaşi măsură se pot diferenţia intensitatea şi dependenţa prin intermediul unei măsuri granulare 
şi non-dihotomice. Ar fi posibil de asemenea să se semnaleze aceste valori pentru a distinge 
influenţele pozitive şi negative. Este întocmită apoi o clasare a variabilelor (Tabelul 2.6) în 
funcţie de scorul acestora (suma notelor elementare) pe linie şi pe coloană. În funcţie de valorile 
obţinute pentru indicatorii de dependenţă şi de motricitate, ultimele trei coloane din tabel permit 
stabilirea fiecărei variabile, în funcţie de natura acesteia (dependentă, motrice şi autonomă).  
 
Tabelul 2.6 Contabilizarea gradului de motricitate şi de dependenţă (Godet, 2001c) 

Parametri  

Dependenţă 
(număr 
total de 

linii) 

Motricitate 
(total 

coloane) 
Autonom 

Motor 
(influent) 

Dependent  

A 3 3    
B 3 3    
C 4 2   D 
D 2 3  M  
E 2 3  M  

 
La acest nivel, există riscul de a obţine un diagnostic subiectiv în ceea ce priveşte 

structura sistemului şi capacitatea acestuia de evoluţie (Degenne şi Forsé, 1994). De fapt, în 
timpul etapei de completare a matricei, au fost luate în considerare doar relaţiile directe pe care 
le pot stabili variabilele între ele. Or, o variabilă poate acţiona de asemenea în mod indirect 
asupra celeilalte doar prin efectul pe care îl exercită asupra unei o a treia variabile ((Moati, 2003, 
Godet, 2001c). Ar trebui aşadar a se lua în calcul acest tip de relaţii indirecte care se stabilesc 
între variabile (Moati, 2003). Acest lucru poate fi efectuat prin intermediul calculului matriceal 
(metoda MICMAC realizată cu ajutorul softului MicMac). Ridicarea la pătrat a matricei va 
permite identificarea căilor de nivel 2 care se stabilesc între variabilele luate două câte două.  

Adunând liniile şi coloanele matricei şi ridicându-le la pătrat, se obţin indicatori care ţin 
cont de influenţele directe şi indirecte. Analiza relaţiilor indirecte poate duce la o redefinire a 
ierarhiei variabilelor în linie şi în coloană. Metoda constă astfel în efectuarea unor multiplicări 
succesive a matricelor până se ajunge la convergenţa rangului variabilelor (Moati, 2003, Godet, 
2001c).  

Această analiză cu privire la efectele directe şi indirecte ale unei variabile pune în 
evidenţă diferenţele de orizont temporal, deoarece efectele directe se înscriu pe termen scurt, pe 
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când efectele indirecte se exprimă pe termen lung şi pot avea un rol important în dinamica 
sistemului (Godet, 2001a; Godet, 2001b). 

 
2.4.1 Softul MicMac 

MICMAC este un program micro-informatic destinat predării şi studiului modelizării 
macroeconomice. Elaborat la Observatorul Francez a conjuncturilor economice, acesta se 
bazează pe moduri de învăţare, realizate cu precădere la Şcoala Politehnică şi la Centrul de 
Studiu al Programelor Economice. Acest program se adresează de asemenea economiştilor din 
întreprinderi care doresc pe de o parte să se familiarizeze cu modelizarea macroeconomică, şi, pe 
de altă parte, să obţină rapid ordine de mărimi plauzibile (Figura 2.3) cu scopul de a studia 
influenţa pe care o au diferite măsuri de politică economică, socială sau de mediu (Muet şi 
colab., 1987).  

 
Figura 2.3 Rezultatul calculului/influenţelor directe ale diferitelor variabile  

 
Programul Mic Mac vine în sprijinul analizei structurale. Un sistem de parametraj pe 

fişier xml permite de a oferi utilizatorului un control fin al întregului proces de stabilire a 
corespondenţei. Utilizatorul poate în special să controleze la fiecare nivel de rezoluţie tipul de 
algoritm utilizat şi ansamblul parametrilor acestuia. Deoarece oferă un parametraj adecvat, 
programul MicMac a putut fi utilizat îndeosebi pentru rezolvarea următoarelor probleme de 
punere în corespondenţă (Figura 2.4): 

 Calculul modelelor numerice de creştere cu ajutorul imaginilor aeriene de înaltă 
rezoluţie;  

 Calculul modelelor numerice de teren cu ajutorul imaginilor satelit;  
 Calculul punctelor omoloage pentru suprapunerea imaginilor multi-canale.  

 



Rezumatul tezei de doctorat 
STUDII PRIVIND TURISMUL DURABIL ŞI CONTRIBUŢIA SA ÎN DEZVOLTAREA REGIONALĂ 

                                                                         

14 

 

 
Figura 2.4 Vizualizarea influenţelor/dependenţelor indirecte potenţiale care se stabilesc între 

varibile 
 
Pentru fiecare dintre aceste probleme, soluţiile obţinute au acelaşi nivel de calitate ca şi 

cele obţinute prin intermediul metodelor ad hoc. Principalele limite ale 
programului MicMac sunt complexitatea parametrării şi, în cazul anumitor aplicaţii, rapiditatea 
execuţiei (Muet şi colab., 1987). Aceste limite pot face dificile anumite moduri operaţionale de 
utilizare a programului MicMac, dar nu blochează procesele în mediul de cercetare în care 
criteriile prioritare sunt generalitatea utilizării şi calitatea soluţiilor. În partea practică a acestei 
lucrări, s-a aplicat metoda Mic Mac pentru a implementa analiza structurală.  

 
2.5 Analiza reţelei  

Analiza reţelei a fost dezvoltată în anii 1960 în domeniul sociologiei organizaţiilor, şi 
anume în logica reprezentărilor de tip sociogramă ale lui Moreno (1954). Aceasta a fost adoptată 
ulterior de şcoala anglo-saxonă « social network analysis ». Această metodă a profitat de 
ultimele descoperiri în domeniul tehnologiei care permit reprezentarea şi filtrarea reţelelor de 
mare amploare (Boutin, 1999). Analiza reţelei propune o metodologie de observare şi de 
caracterizare a acestor interacţiuni: instrumentele de analiză a reţelei sunt, de o parte, graficice 
care permit vizualizarea acestor interacţiuni, iar pe de altă parte sunt indicatori care permit 
identificarea nodurilor de reţea cu proprietăţi speciale (Wasserman şi Faust, 1994).  

Prin reţea definim un ansamblu de elemente în interacţiune. Aceste elemente pot fi 
persoane, concepte, pagini web, etc. (Boutin, 2005). În ceea ce priveşte analiza reţelei, nu există 
o modalitate clară de a şti dinainte cum sunt constituite grupurile sau statutul, şi anume cum se 
realizează combinările de relaţii (Boutin, 1999; Degenne şi Forsé, 1994). Această logică de reţea 
se opune logicii individuale. Ea avansează ideea că activitatea în colaborare creează sinergii care 
se concretizează în caracteristici precum creativitatea, complementaritatea; este interesantă 
înţelegerea, reprezentarea şi analiza acestor sinergii. Atunci când este introdus un nou domeniu, 
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necunoscut,  este foarte dificil de a avea încă de la început o vedere de ansamblu a fenomenului 
observat (Boutin, 1999; 2005). Fenomenul este perceput la început într-un mod disjunct; ulterior, 
prin aprofundare, se produc interacţiunile şi se concretizează o perspectivă de ansamblu. De 
altfel, sistemele tradiţionale de căutare a informaţiei se înscriu în această logică lineară (Boutin, 
2005; Boutin şi Perrin, 2005). Este interesant a se reconstitui un proces de interacţiune, de 
asociere, de conflict între factorii sistemului ales.  

Metoda de analiză a reţelei aplicată în cazul analizei automate a corpusurilor de mari 
dimensiuni va permite reprezentarea interacţiunilor şi concretizarea unei perspective de 
ansamblu care ajută la o mai bună înţelegere a interacţiunii între fenomenele observate (Boutin, 
2005; Boutin şi Perrin, 2005; Wasserman şi Faust, 1994).  

Pentru a pune în evidenţa avantajele acestei abordări, se doreşte prezentarea acesteia cu 
scopul de a demonstra raţionamentul avut la nivel practic. Se presupune că există un corpus 
format din 10 proiecte de implementare efectuat de către 5 actori locali care aparţin unei anumite 
regiuni. Modul în care au fost realizate aceste proiecte este următorul:  

 A a realizat singur 5 proiecte  
 B şi C au realizat împreună 2 proiecte  
 B şi D au realizat un proiect în comun  
 C şi D au realizat un proiect în comun  
 C şi E au realizat un proiect în comun  

Atunci când este întocmită o analiză a acestui corpus prin punerea în valoare a producţiei 
fiecărui actor, se pot identifica actorii locali care sunt implicaţi în cele mai multe proiecte, prin 
intermediul unui calcul simplu. Aceste informaţii sunt incluse într-un tabel statistic, de tipul 
tabelului 2.7. 

Tabelul 2.7 Numărul de proiecte în care a fost implicat fiecare actor  
Actor Numărul de proiecte 

realizate 
A 5 
B 3 
C 4 
D 2 
E 1 

 
Acest tabel permite identificarea, într-o logică a productivităţii, a actorului A ca fiind cel 

mai productiv. Pe baza acestui corpus, analiza reţelei va reprezenta un grafic care ilustrează 
modul de colaborare între actori. Figura 2.5 prezintă un asemenea grafic. Fiecare actor este 
reprezentat prin vârful unui grafic şi fiecare linie care uneşte două vârfuri corespunde numărului 
de proiecte derulate de către cei doi actori.  
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Figura 2.5: Reprezentarea reţelei de colaborare a actorilor implicaţi  
 
În acest grafic apare o dimensiune nouă. « A », care era în tabelul precedent actorul care 

a produs cel mai mult, este marginalizat. « A » nu este asociat niciodată cu alţi actori. Se observă 
în aceeaşi reţea că « C » se află într-o poziţie remarcabilă. « C » este în centrul reţelei. Dacă 
« C » este eliminat, acest lucru duce la o deconectare a unei părţi din reţea. « C » joacă rolul unui 
punct de articulare din grafic. El are o poziţie interesantă care merită să fie subliniată şi care nu 
apărea în tabelul precedent. În această logică relaţională, obiectele nu mai sunt studiate în mod 
disjunct: interacţiunile care există între ele au un sens (Boutin, 1999; 2005).  

Unul dintre avantajele metodei de analiză a reţelei rezidă în caracterul intuitiv al 
cartografiilor care vor fi generate de către o persoană care ia decizii, dar care nu cunoaşte 
tehnicile de analiză a datelor. De fapt, reţeaua rămâne fidelă datelor corpusului de studiat. Acesta 
reprezintă, fără pierderi de informaţii, conţinutul datelor primare (Boutin şi colab., 2007a). 
 
2.5.1 Softul NetDraw  

Există în prezent numeroase programe care permit reprezentarea reţelelor. S-a preferat 
softul Netdraw care este un program disponibil în mod gratuit, fiind foarte accesibil. NetDraw a 
fost inventat de Steve Borgatti, profesor la Şcoala de Gestiune Carroll din Boston College din 
Statele Unite ale Americii. Acesta funcţionează în cadrul sistemului de operare Windows şi 
permite desenarea automată a unui grafic, plecând de la un fişier de date creat într-un fişier text 
(Figura 2.6).  

 
Figura 2.6 Interfaţă soft NetDraw 

 

A 

E 

C 

B 

D 
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Softul Netdraw poate permite reprezentarea unui grafic în care legătura poate simboliza 
mai multe lucruri (Borgatti, 2002). Programul poate defini mai multe atribute în fiecare nod 
(Figura 2.7). Fişierul poate fi salvat în diferite formate de imagini (bitmap jpg şi gif). Programul 
citeşte fişierele sistemului UCINET, fişierele DL UCINET, fişierele Pajek şi propriul format 
VNA (care permite salvarea datelor din reţea şi a atributului, oferind informaţii cu privire la 
metoda de punere în pagină, cum ar fi coordonatele spaţiale, culorile, etc.). Programul se găseşte 
şi poate fi descărcat de la adresa: http://www.analytictech.com/ (Borgatti, 2002). 

   
Figura 2.7 Forme de grafice desenate cu ajutorul softului NetDraw 

 
2.6 Specificul şi sursa datelor  

Datele necesare cercetării concretizate în această teză au fost culese în perioada 2009-
2012 la nivelul judeţului Suceava (România). Activitatea de cercetare s-a derulat la două nivele: 
la nivelul teritoriului ales, cu scopul de a observa impactul politicilor publice şi private cu privire 
la dezvoltarea durabilă, şi la nivelul întreprinderilor, cu scopul de a analiza durabilitatea 
acţiunilor întreprinse. În această lucrare, s-a recurs la informaţii primare provenind din surse 
diferite (rapoarte publice, studii realizate la nivelul teritoriului) care au fost folosite şi care au 
permis definirea acestor abordări diferite. Această diversitate a generat uneori rezultate 
contradictorii prezente în analiza realizată, ceea ce a permis astfel de a nu rămâne la nivelul unei 
analize consensuale care reuneşte doar persoanele responsabile pentru structurile existente şi care 
atenuează diversităţile şi conflictele.  

Pe un teritoriu, prezenţa şi interesele actorilor implicaţi sunt diferite; aşadar, în prezentul 
studiu, s-a propus evidenţierea diagnosticele contradictorii. Scopul acestui demers a fost acela de 
a favoriza o dinamică, prin intermediul căreia să se analizeze cadrul situaţiei existente, atât din 
punct de vedere socio-economic cât şi din punctul de vedere al protecţiei mediului, pentru a crea 
astfel cadrul favorabil pentru propunerea unui scenariu de dezvoltare turistică şi regională 
partajată.  
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Capitolul 3 Aplicarea metodelor de evaluare a contribuţiei turismului durabil 
asupra dezvoltării regionale la nivelul judeţului Suceava 

 
3.1 Principii generale  

Societatea actuală se caracterizează prin prezenţa măsurilor locale, naţionale şi 
internaţionale în domeniul dezvoltării tuturor formelor de turism într-un mod durabil. 
Dezvoltarea turismului durabil este aşadar o problemă vastă care necesită soluţii complexe, care 
să integreze într-un efort comun cele trei direcţii de dezvoltare: socială, economică şi de mediu. 
Dar, mai mult decât atât, este necesară identificarea şi implementarea soluţiilor care duc la 
avantajele dorite şi care sunt recunoscute de toate părţile care iau parte la acest proces; o evoluţie 
pozitivă în acest sens nu poate fi garantată decât prin acceptare voluntară şi conştientă.  

În acest capitol se propune realizarea unei descrieri stilizate a sectorului studiat care se 
caracterizează prin o sub-ocupare structurală, o structură duală a pieţelor factorilor, a migraţiilor 
populaţiei active şi o concurenţă între sectoare care are drept scop obţinerea şi captarea resurselor 
productive (muncă, capital, pământ). Acest capitol are în vedere trei obiective: primul consistă 
în realizarea unei analize statistice şi analitice a dezvoltării turismului luând în considerare 
indicatori descriptivi clasici ai sectorului turistic; cel de-al doilea vizează o evaluare a 
impactului exercitat asupra mediului de către cele mai reprezentative unităţi economice din 
judeţul Suceava, prin utilizarea Matricei de Evaluare Rapidă a Impactului asupra mediului 
(MERI); cel de-al treilea obiectiv presupune analiza în detaliu a relaţiilor directe şi indirecte 
dintre variabilele socio-economice identificate la nivelul teritoriului judeţului Suceava şi a 
influenţei sau dependenţei acestora asupra dezvoltării regionale, prin utilizarea Analizei 
Structurale. În această parte a tezei accentul s-a pus pe definirea funcţionării socio-economice şi 
de mediu a sistemului existent în judeţul Suceava şi de a observa modul în care modificarea 
propusă poate acţiona pentru a depăşi perioadele de instabilitate şi pentru a asigura caracterul de 
durabilitate.  
 
3.2.1 Aspecte generale privind impactul socio-economic şi cultural al turismului asupra 
microregiunii Suceava  

Noțiunea de impact presupune analiza relației turist - resursă turistică - produs turistic 
care se desfășoară pornind de la simpla vizitare a unui obiectiv turistic, până la asigurarea 
pachetului de servicii și acțiuni turistice, menite să pună în valoare obiectivul respectiv. Impactul 
manifestat de turism asupra unei microregiuni cu potențial turistic este dat de: cadrul natural și 
varietatea potențialului turistic, existența unei infrastructuri generale care să asigure circulația, 
accesul și informarea turistică, prezența unor structuri turistice de cazare, alimentație publică, 
agrement. 
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Pentru a putea identifica natura și intensitatea impactului turistic asupra unei microregiuni 
este necesară identificarea stării actuale a zonei, din punct de vedere al nivelului de dezvoltare 
economică, stare socială, potențial turistic, perspective investiționale.  

Analiza completă a impactului turismului asupra dezvoltării regionale face referire la cel 
puțin trei aspecte: calitatea și potențialul destinației turistice, tipul de creștere economică și 
socială pe termen scurt, mediu și lung. 

Prin cercetările întreprinse la nivelul microregiunii Suceava s-a încercat evidenţierea 
rolului turismului și contribuției sale la dezvoltarea regională. În acest sens, s-a evaluat impactul 
determinat de practicarea turismului în plan economic și social, la nivel de microregiune. Pentru 
realizarea analizei dezvoltării turismului în judeţul Suceava au fost luate în considerare cauzele 
producerii impactului turistic asupra unei regiuni. Acestea pot fi simple sau cumulate și sunt 
determinate de: 

 tipul de turism practicat; 
 caracteristicile comunității din destinația turistică; 
 educația turistului; 
 raportul turist-rezident; 
 tipul de program turistic urmărit; 
 capacitatea de suport a destinației turistice. 

În anul 2009, județul Suceava se afla pe locul 1 în țară în ce privește suprafețele 

împădurite și fondul forestier, pe locul 2 ca suprafață (8.553 km 2 ), pe locul 3 în ceea ce privește 
numărul orașelor și municipiilor, tot pe locul 3 în privița numărului de locuitori de la sate și pe 
locul 5 în privița suprafeței fânețelor.  

Principalii indicatori de caracterizare a stării actuale a județului demonstrează un 
potențial superior de dezvoltare economică și de progres în plan social: 40.9% suprafață agricolă; 
53% suprafață de păduri și vegetație forestieră; rata de ocupare a resurselor de muncă 53.8%.  

Județul este recunoscut pentru potențialul agricol extrem de ridicat, fapt care determină 
șanse sporite de practicare a uneia din cele mai atractive forme ale turismului: agroturismul. În ce 
privește producția agricolă județul Suceava ocupă locul 1 la cultura cartofilor, la numărul de 
bovine și producția de lapte, precum și la valoarea producției agricole totale. Ca poziționare la 
nivel național județul Suceava se situează pe locuri avantajoase la următorii indicatori de 
caracterizare economică și socială: 

 lungimea căilor ferate electrificate: locul 1; 
 lungimea drumurilor publice modernizate: locul 2; 
 unități de cazare turistică: locul 4; 
 capacitate de cazare turistică existentă și în funcțiune: locul 8; 
 număr de turiști cazați: locul 8; 

La polul opus, județul Suceava se află pe ultimele locuri la indicatorii: 
 rata de ocupare a resurselor de muncă: locul 34; 
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 câștigul salarial nominal mediu net: locul 34; 
 teatre și instituții de spectacole: locul 36. 

Indicatorul cifra de afaceri totală la nivel de județ a crescut de la 7,863 milioane lei în 
2005, la 11,459 milioane lei în 2009. Pentru activitățile economice specifice ”hoteluri și 
restaurante” creșterea a fost de la 88 la 203 milioane lei, în aceeași perioadă. Investițiile brute în 
acest sector au crescut de la 36 la 81 milioane lei, însă în 2009 (ca o consecință a crizei 
financiare) au scăzut dramatic, la 32 milioane lei.  

Infrastructura județeană de transport este concretizată în drumurile publice care 
tranzitează judeţul și care leagă principalele municipii şi oraşe cu capitala de judeţ, respectiv cu 
toate localitățile și restul ţării. În plus, datorită poziționării la graniţa cu Ucraina, infrastructura 
rutieră a județului continuă pe artere internaționale. Reţeaua de transport deține 1138 km. de 
reţea rutieră şi 276 km de reţea feroviară, la care se adaugă sistemul de comunicaţii, de 
distribuţie a gazului metan, de alimentare cu apă şi reţeaua energetică şi de distribuţie a energiei 
electrice. În privința transporturilor, judeţul Suceava dispune de o reţea de căi ferate şi o reţea de 
drumuri publice, în care se încadrează drumuri naţionale, judeţene şi comunale. Drumurile 
naționale însumează 627 km iar cele județene și comunale 1926 km. Județul Suceava dispune de 
un aeroport (la 12 km. de municipiul Suceava) și 5 heliporturi (Putna, Sucevița, Moldovița, 
Voroneț, Floreni). 

În ceea ce priveşte utilităţile publice, județul Suceava dispune de străzi orăşeneşti în cea 
mai mare parte pavate și/sau modernizate, reţea de apă potabilă (în lungime de 1003.7 km. la 
sfârșitul anului 2009) dar care este încă destul de redusă (64.6% fiind în municipii și orașe), ca și 
rețeaua de canalizare (în lungime de 685.3 km. la aceeași dată), ceea ce a necesitat mai ales 
pentru mediul rural investiţii prin diferite programe de finanţare pentru dezvoltare rurală (cu 
referire specială la modernizarea drumurilor, alimentarea cu apă etc). Rețeaua de distribuție a 
gazelor naturale este în lungime totală de 434.5 km. 

La nivel social, turismul se manifestă prin influența pe care o are asupra modului de viață 
tradițional al locuitorilor din județ, asupra lărgirii orizontului lor spiritual și cultural. Locul cel 
mai important în județul Suceava este deținut de păstrarea elementelor cu specific tradițional 
(obiceiuri, port, gastronomie, mesteșuguri, artizanat) prin care se asigură unicitatea în ce privește 
păstrarea identității socio-culturale și dobândirea unei personalități turistice de talie națională și 
internațională. Impactul social al turismului se poate manifesta în două moduri: pozitiv și 
negativ. În județul Suceava, impactul pozitiv este asigurat de:  

- creșterea șansei sociale și profesionale prin realizarea de noi locuri de muncă în 
serviciile turistice și infrastructura generală; 

- sursă de venituri în zonele rurale, creșterea gradului de ocupare și asigurarea unui 
nivel echitabil al remunerării forței de muncă angajate în turism; 

- crearea de noi locuri de muncă sezoniere; 
- reducerea sărăciei și a disparităților față de alte regiuni; 
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- trecerea unui procent din populația ocupată în agricultură în sectorul serviciilor, 
turismului și transporturilor; 

- asigurarea progresului social și a confortului general al populației; 
- creșterea prosperității comunităților locale; 

Impactul social negativ este determinat de: 
- perturbarea și distrugerea modului de viață tradițional prin creșterea numărului și 

diversității culturale a turiștilor în funcție de zona de proveniență și nivel de educație 
și cultură; 

- acceptarea de către populația locală a unor influențe negative în plan social, precum 
renunțarea la unele ocupații tradiționale (păstorit, agricultură, meșteșuguri) și 
abandonarea tradițiilor considerate a fi depăşite; 

- adâncirea dezechilibrului între cerere și ofertă pe piaţa muncii; 
- manifestarea caracterului sezonier și instabilității veniturilor realizate din turism, 

datorită sensibilității sectorului la factorii de climă, stare economică, socială și 
politică; 

- comportamentul negativ al unor segmente de populație și al personalului din turism 
sub influența lipsei de educație turistică; 

- lipsa de educație a unor turiști sau segmente din comunitatea locală, fenomen 
exprimat prin vandalism, distrugeri, furturi, incendii, depozitarea haotică a deșeurilor; 

- impact nefavorabil asupra comunităților gazdă și manifestarea ca factor de 
dezorganizare a societăților tradiționale; 

- crearea unor diferențieri sociale care determină conflicte în comunitate; 
- fluxuri mari de turiști în unele sezoane și la sfârșit de săptămână, ceea ce poate  

perturba activitatea cotidiană; 
- managementul neadecvat al obiectivelor culturale sau al unităților economice, sub 

presiunea și influența turistică. 
Spre deosebire de impactul social, impactul cultural este dominat de relația dintre turiști 

și populația locală, iar la nivelul județului Suceava prezintă atât aspecte pozitive, cât și negative.  
Aspectele pozitive sunt: 
- dezvoltarea și revigorarea tradițiilor culturale și religioase; 
- diversificarea formelor de artizanat; 
- favorizarea creșterii interesului populației locale pentru păstrarea și conservarea 

obiectivelor de interes turistic, naturale și culturale, care pot fi astfel mai bine 
valorificate; 

- inițierea unor noi acțiuni culturale în plan religios, de pelerinaj la mănăstiri și respect 
față de valorile morale; 

- dezvoltarea sentimentelor de înțelegere și toleranță, cu dispariția barierelor 
lingvistice, sociale, religioase, culturale, de mentalitate, etc.; 
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- contacte interculturale și potențial de cooperare între comunități; 
Aspectele negative constau în: 
- schimbarea mentalității și a valorilor morale sub influența turiștilor și păstrarea unor 

tradiții și obiceiuri doar pentru că sunt pe placul turiștilor; 
- dispariția sentimentului de mândrie față de propria cultură; 
- creșterea costului vieții și distrugerea spontaneității sociale; 
- modificări privind stabilitatea politică și securitatea umană. 
- schimbarea tradițiilor prin modernismul adus de turiști. 
Măsurarea gradului de eficienţă a turismului presupune o bună gestionare a resurselor, 

materiilor prime, energiei, forţei de muncă, atracţiilor naturale. Pentru determinarea eficienței 
economice a activităților turistice se apelează la indicatori specifici și criterii de măsurare, 
deoarece în acest sector se regăsesc elemente tipice precum: complexitatea proceselor 
desfășurate, diversitatea resurselor utilizate, forme variate de exprimare a efectelor eforturilor 
investiționale. În esență, eficienţa turismului este exprimată prin sporul net realizat prin 
economiile de muncă și prin modul de utilizare a factorilor de producţie.  

Setul de indicatori utilizați în evaluarea eficienței activităților turistice sunt: 
a. Indicatori de evaluare a capacităţii de cazare. Datele și informațiile necesare aprecierii 

acestor indicatori sunt cele de natură statistică, respectiv rapoartele statistice primare provenind 
de la Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava. Astfel, regăsim următorii indicatori: indicatori de 
evaluare a capacităţii de cazare turistică ; indicatori de evaluare a circulaţiei turistice; indicatori 
financiari. 

b. Indicatori ai agenţiilor de turism. Au rolul de a măsura circulaţia turistică. Aceștia 
sunt: numărul total de turiști ; numărul de zile vacanţă petrecute în ţară și/sau străinătate ; tipul 
de cazare ; categorii socio-profesionale; comparaţii între zone turistice naţionale și internaţionale. 

c. Alți indicatori: impactul social, controlul dezvoltării, satisfacția consumatorilor, 
satisfacția populației locale, contribuția turismului la economia locală, capacitatea de primire, 
interesul manifestat, gradul de aglomerare. 

Având acest context, în Tabelul 3.1 este prezentată situația județului Suceava în cadrul 
Regiunii Nord-Est privind unii indicatori specifici de evaluare și caracterizare a impactului 
turismului asupra economiei la nivel de microregiune. 

 
Tabel 3.1 Indicatori de evaluare a impactului turismului asupra microregiunii Suceava 
Sursa : Planul de amenajare a teritoriului național, secțiunea III și completările ulterioare, 

Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, 2009 
Indicele de conservare ecologică (ICE) 

Localizare Suprafață arii protejate (ha) Suprafața totală (ha) ICE 
Regiunea Nord-Est 49.183,6 3.685.000 0,013 
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Suceava (locul 5) 4.959,2 855.300 0,006 
Bacău 9.884,7 662.100 0,015 
Vaslui 276,3 531.800 0,001 
Indicele de supraaglomerare sau al densității turiștilor (ISAG) 

Localizare Suprafața totală (km 2 ) Număr total turiști (mii) ISAG 

Regiunea Nord-Est 36.850 678 18,40 
Suceava (locul 2) 8.553 211 24,67 
Iași 5.476 153 27,94 
Vaslui 5.318 29 5,45 
Indicele de protecție a ariilor naturale (IP) 

Localizare Suprafață arii protejate (ha) Nr. total turiști (mii) IP (turiști/ km 2 ) 
Regiunea Nord-Est 49.183,6 678 1.378,51 
Suceava (locul 1) 4.959,2 211 4.254,72 
Iași 5.036,4 153 3.037,88 
Densitatea infrastructurii turistice (DIT) 

Localizare Nr. locuri cazare  Populația permanentă (loc.) DIT (locuri/persoană) 
Regiunea Nord-Est 18.968 3.732.583 0,005 
Suceava (locul 1) 7.012 705.730 0,010 
Vaslui 580 456.686 0,001 
Densitatea circulației turistice (nr.turiști/nr.locuitori) D 

Localizare Număr total turiști Populația permanentă D (turiști/locuitor) 
Regiunea Nord-Est 678 3.732.583 0,2 
Suceava (locul 1) 211 705.730 0,3 
Botoșani 26 456.765 0,1 
Vaslui 29 456.686 0,1 
Indicele populației ocupate în turism (IPO) 

Localizare Populația ocupată în turism (mii) Populația ocupată (mii) IPO (%) 
Regiunea Nord-Est 16,3 1.246,2 1,3 
Suceava (locul 2) 4,2 239,2 1,8 
Neamț 3,7 196,0 1,9 
Vaslui 1,0 144,0 0,7 

 Pentru calculul fiecărui indicator s-au utilizat următoarele formule : 

a) ICE =    

  
 

Unde 
SAP = Suprafaţă arii protejate (ha) 
St = Suprafaţă totală (ha) 
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b) ISAG =   

  
 

Unde  
Nt = Numărul total de turişti (în mii) 
St = Suprafaţa totală (km 2 ) 

c) IP =   

   
 x 100 

Unde 
1 ha = 0.01 km2 

Nt = Număr total de turişti (în mii) 
SAP = Suprafaţă arii protejate (ha) 

d) DIT =    

  
 

Unde  
Nlc = Număr locuri de cazare 
Pp = Populaţie permanentă (persoane) 

e) D =   

  
 

Unde  
Nt = Număr total de turişti (în mii) 
Pr = Populaţia rezidentă 

f) IPO =    

  
 x 100 

Unde  
POt = Populația ocupată în turism (în mii) 
PO = Populația ocupată (în mii) 
 
Din datele observate în Tabelul 3.1 se remarcă faptul că indicatorii de apreciere a 

impactului turismului asupra microregiunii Suceava au valori ridicate, apropiate de valoarea 
medie a indicatorilor pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. Astfel, atât în domeniu economic, 
social şi de mediu, județul Suceava este bine poziționat comparativ cu celelalte județe din 
regiune. Astfel, județul Suceava este situat pe locul 1, cu valori ale indicatorilor peste media pe 
regiune la: 

 protecția pentru ariile naturale ce reprezintă unul din punctele cele mai atractive 
pentru turiștii din toată țara; 

 infrastructura turistică ce s-a dezvoltat în ultimii ani datorită atractivității zonei, 
preferinței turiștilor pentru județul Suceava, interesului investitorilor și manifestarea 
spiritului antreprenorial determinată de evaluarea corectă a potențialului de 
dezvoltare turistică; 
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 densitatea circulației turistice datorită atractivității zonei și sporirea numărului de 
turiști care doresc să își petreacă vacanțele, sejururile și concediile într-o zonă 
montană neafectată de poluare și cu peisaje unice, cum este județul Suceava. 

Judeţul Suceava ocupă locul 2, ca județ din regiunea de dezvoltare Nord-Est, pentru 
supraaglomerarea și populația ocupată în turism. Dat fiind că județul Suceava ocupă locul 1 la 
numeroși indicatori de caracterizare a impactului turismului asupra regiunii, considerăm că acest 
ultim indicator necesită a fi ameliorat prin susținerea de măsuri privind pregătirea și antrenarea 
forței de muncă în sectorul turismului. 

În vederea dezvoltării unui turism cu contribuții semnificative la dezvoltarea 
microregională, se observă că avantajele socio-economice generate de sectorul turistic sunt 
puncte de sprijin în aprecierea gradului de implicare a activităților turistice în dezvoltarea unei 
microregiuni. 
 
3.3 Evaluarea impactului asupra mediului la nivelul judeţului Suceava- punerea în 
practică a Metodei de Evaluare Rapidă a Impactului de mediu (MERI) 

Judeţul Suceava a fost descris succesiv urmărindu-se indicatori clasici de dezvoltare 
turistică şi regională. Acest nivel de analiză privind contribuţia turismului la dezvoltarea unui 
teritoriu, ia în considerare doar indicatori descriptivi clasici ai sectorului turistic. Acest nivel de 
analiză pare a fi insuficient pentru a înţelege dinamica unui teritoriu dat. În ceea ce urmează va fi 
realizată o abodare interacţionistă, prezentând situaţia locală cu privire la dezvoltarea turismului 
în judeţul Suceava, prin intermediul unei analize de impact asupra mediului. 

Pentru evaluarea efectelor produse asupra mediului la nivelul judeţului Suceava, au fost 
alese 5 unităţi economice (construcţii, fabricarea hârtiei şi a cartonului, procesarea deşeurilor, 
industria alimentară şi complex turistic – Figura 3.1) care joacă un rol important în dezvoltarea 
judeţului Suceava. Alegerea unităţilor economice nu a fost realizată la întâmplare. Aceasta se 
justifică prin dorinţa de a alege unităţi economice care permit o mai bună observare a relaţiilor 
care se stabilesc între dezvoltarea turismului şi structura economică a teritoriului. 
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Figura 3.1 Reprezentare grafică a unităţilor economice alese în judeţul Suceava  

 
3.3.2 Principii de lucru 

Matricea de Evaluare Rapidă a Impactului de mediu (MERI), dezvoltată de către 
cercetătorii Robu (2005), Robu şi Macoveanu (2010), a fost completată în conformitate cu 
metodologia de cercetare descrisă în capitolul 2 al tezei (Figura 3.2). 

Prin urmare au fost urmărite următoarele etape: 
Etapa 1 – Stabilirea componentelor de mediu supuse procesului de cuantificare a 

impactului de mediu; 
Etapa 2 – Caracterizarea din punct de vedere calitativ a componetelor de mediu supuse 

procesului de cuantificare a impactului de mediu; 
Etapa 3 – Atribuirea criteriilor ce permit evaluarea scorurilor de mediu A1, A2, B1,B2, 

B3 şi realizarea matricii pentru a obţine scorul de mediu. Criteriile luate în considerare în 
completarea matricii (Tabel 3.4) au fost stabilite în conformitate cu problemele de mediu care au 
rezultat din rapoartele de mediu de la nivelul judeţului Suceava în perioada 2009-2012. 
Rapoartele de mediu au fost puse la dispoziţie de către Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Suceava. 
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Tabel 3.4 Principalele probleme de medu la nivelul judeţului Suceava (Pomeanu şi colab., 2013) 
DDoommeenniiuull//PPrroobblleemmaa  

Domeniul Apă Deşeuri 
Impactului negativ datorat activităţilor agricole asupra pânzei 
freatice şi a apelor de suprafaţă, cu preponderenţă în zona 
intravilană 

Lipsa  depozitelor  zonale de deşeuri, staţiilor de 
transfer şi facilităţilor de tratare a deşeurilor 
biodegradabile 

Poluarea apelor datorită neepurării sau epurării insuficiente a 
apelor reziduale menajere şi industriale 

Insuficienta dezvoltare a sistemelor de colectare 
selectivă a deşeurilor  

Poluarea apelor de suprafaţă cu scurgeri provenite din siturile 
miniere active şi inactive 

Grad scăzut de conştientizare a populaţiei, a 
autorităţilor şi a operatorilor economici cu privire 
la managementul deşeurilor 

Lipsa infrastructurii pentru alimentarea cu apă/canalizare a unor 
localităţi sau starea tehnică necorespunzătoare a acesteia din alte 
localităţi 

Poluarea factorilor de mediu în vecinătatea 
depozitelor de deşeuri municipale şi industriale din 
judeţul Suceava 

Existenţa unor zone care necesită lucrări de apărare împotriva 
acţiunilor distructive a apelor 

Salubrizarea insuficientă a căilor rutiere din judeţ 

Valorificare insuficientă a potenţialului apelor în raport cu 
cerinţele dezvoltării durabile a societăţii 

 

Aer şi schimbări climatice 
Poluarea atmosferei multor localităţi din judeţul Suceava cu pulberi în suspensie  
Slaba utilizare în judeţ a resurselor neconvenţionale de energie şi eficienţa redusă a instalaţiilor generatoare de energie 
existente 
Emisii ridicate de gaze cu efect de seră provenite din sectorul energetic, transporturi, depozitare deşeuri etc.  

Neîncadrarea în valorile limită de emisie a instalaţiilor mari de ardere din mun. Suceava (LCP) 

Insuficienta automonitorizare a emisiilor provenite din instalaţiile cu combustibili fosili 
Mediu urban Mediu rural 

Diminuarea şi degradarea spaţiilor verzi intraurbane şi periurbane 
din municipiile şi oraşele din judeţul  Suceava 

Infrastructură de apă/ canalizare slab dezvoltată în 
localităţile rurale ale judeţului 

Modificarea folosinţei unor terenuri naturale, în sensul 
antropizării  

Infrastructură de colectare/transport deşeuri slab 
dezvoltată  

 Insuficienţa infrastructurii stradale urbane (din punct de vedere al 
capacităţii de preluare a traficului şi a stării carosabilului) 

Nivelul scăzut de educaţie ecologică a populaţiei şi 
gradul redus de implicare a publicului în luarea 
deciziilor 

Nivelul scăzut de educaţie ecologică a populaţiei şi gradul redus 
de implicare a publicului în luarea deciziilor 

Infrastructura de transport slab dezvoltată  

Poluarea sonoră  
Deficienţe în dezvoltarea urbanistică, peisagistică şi estetică a 
localităţilor din judeţ 

 

Nivelul scăzut al eficienţei energetice şi de izolare fonică a 
clădirilor  

 



Rezumatul tezei de doctorat 
STUDII PRIVIND TURISMUL DURABIL ŞI CONTRIBUŢIA SA ÎN DEZVOLTAREA REGIONALĂ 

                                                                         

28 

 

Lipsa şoselelor de centură pentru traficul de tranzit urban si 
pentru traficul industrial   

 

Sol Protecţia Naturii 

Existenţa de terenuri degradate datorită poluării istorice şi a 
depozitării de deşeuri în judeţ. 

Reducerea suprafeţei totale împădurite datorită 
defrişărilor necontrolate şi fenomenelor meteo 
extreme 

Accentuarea fenomenelor de eroziune de suprafaţă şi adâncime şi 
prezenţa pe suprafeţe mari a fenomenelor de gleizare şi 
pseudogleizare 

Existenţa unor terenuri degradate în afara fondului 
forestier 

Poluarea cu nitraţi şi nitriţi a solului în 15 comune din judeţ 
Infrastructură insuficientă referitoare la ariile 
naturale protejate, parcuri, păduri (căi de acces, 
reţea corectare torenţi, puncte de informare etc.) 

Scăderea continuă a potenţialului productiv al terenului datorită 
secetei, a proceselor de acidifiere, sărăcire în substanţe nutritive şi 
datorită posibilităţilor reduse de efectuare a lucrărilor de 
îmbunătăţiri funciare de către actualii proprietari 

 

 
Valorile indicate pentru fiecare grupă de criterii sunt obţinute folosind formule foarte 

simple care permit calculul scorurilor de mediu penru componentele stabilite (apă, aer şi 
schimbări climatice, biodiversitate, deşeuri, protecţia naturii, populaţie, mediu urban, mediu 
rural, dezvoltare urbană, dezvoltare peisagistică şi estetică). 

Sistemul de notare necesită simpla înmulţire a valorilor atribuite fiecărui criteriu din 
grupa A. Folosirea înmulţirii pentru grupa A este importantă deoarece asigură exprimarea 
ponderii fiecărei note, în timp ce simpla însumare a notelor ar putea exprima rezultate identice 
pentru condiţii diferite. Valorile acordate pentru grupa B sunt adunate între ele, ceea ce oferă 
siguranţa că notele acordate individual nu pot influenţa scorul final de mediu. Importanţa 
colectivă a tuturor valorilor din grupa B este deasemenea luată în calcul. Suma notelor din grupa 
B se înmulţeşte cu valoarea rezultată dn înmulţirea notelor din grupa A, asigurându-se astfel un 
scor final de evaluare de mediu.  

A1 este importanţa impactului - aceasta a fost evaluată prin raportul acoperirii zonei 
alese. De exemplu, în contextul impactului social, importanţa regională poate fi mai mare decât 
cea a impactului de mediu. 

A2 Magnitudinea schimbării/efectului – În această analiză, valoarea impactului 
corespunde amplorii schimbărilor cauzate de fiecare unitate. 

B1 Permanenţa activităţii impacturilor – Impactul este definit ca fiind stabil şi 
activitatea fiecărei unităţi este permanentă şi afectează statu quo iniţial 

B2 Reversibilitate – reversibilitate impactului indică o situaţie în care starea iniţială va fi 
restabilită după finalizarea activităţii. 
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B3 Cumulativitate – Unitatea sau activitatea sa a contribuit sau nu la impact cu alte 
proiecte sau activităţi în aceeaşi regiune. 

Pentru a facilita interpretarea rezultatelor finale, fiecărui scor de mediu îi corespunde o 
culoare (Suditu şi Robu, 2012). Dacă ES are valori cuprinse între (-1) şi (-9), atunci culoarea 
folosită este galben, dacă ES are valori cuprinse între (-10) şi (-18), atunci celula este colorată în 
portocaliu, iar dacă ES este mai mare de (-19), atunci celula este colorată în roşu. Culoarea roşie 
corespunde unui impact negativ major care va schimba calitatea mediului. Dacă ES se găseşte 
între valorile (+1) et (+108), atunci celula este colorată în verde. 
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Figura 3.2 Matricea de Evaluare Rapidă a Impactului de Mediu (MERI) la nivelul judeţului Suceava 

*Notă: Având în vedere dimensiunile matricei, aceasta se regăseşte în varianta lizibilă în Anexa 2 
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Rezultatele obţinute după efectuarea acestei analize a impactului arată că efectele asupra 
sectorului economic sunt ambivalente. Conversia scorurilor de mediu indică faptul că sectorul 
economic, creator de bunuri şi de locuri de muncă, poate deveni de asemenea o sursă de 
dezechilibre, de instabilitate, punând în pericol patrimoniul natural şi cultural al diferitelor regiuni 
(Figura 3.3). 

 

 
Figura 3.3 Conversia Scorurilor de Mediu la nivelul judeţului Suceava 

 
Turismul, cu un scor de 30,02, se dovedeşte a fi componenta sectorului serviciilor care are un 

impact mai degrabă pozitiv decât negativ asupra mediului. Această poziţionare demonstrează că 
turismul în judeţul Suceava se înscrie într-o dinamică ce implică un mod responsabil de producţie şi 
de consum, oferind factorilor implicaţi avantaje socio-economice repartizate în mod echitabil. 
Astfel, turismul ar putea determina o modificare fundamentală a modului de planificare a 
operaţiunilor efectuate de alţi actori economici care acţionează în structura judeţului. În plus, acest 
lucru determină şi nevoia de a satisface aceste obiective multiple într-un mod mai structurat. 

Cuantificarea impactului determinat de ceilalţi 4 agenţi economici aleşi în studiul actual 
(Tabel 3.5 şi Tabel 3.6) a relevat necesitatea regândirii, reorientării și redimensionării tuturor 
activităților de profil desfăşurate și a proceselor de creştere în vederea valorificării resurselor 
naturale în condiții de eficiență maximă, de echitate intergenerațională și mimimizării efectelor 
ireversibile de poluare și de degradare a factorilor de mediu. 
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Tabel 3.5 Scorul de mediu global şi conversia sa pe fiecare agent economic ales la nivelul judeţului 
Suceava 

 
ESGlobal Conversia scorurilor 

ESConstrucţii (1) -29.93 (-C) Schimbări/impact negativ moderat 

ESFabricare hârtie şi carton (2) -3.15 (-A) Schimbări /impact uşor negativ 

ESProcesarea deşurilor (3) 21.20 (+C) Schimbări /impact pozitiv moderat 

ESIndustria alimentară (4) -7.07 (-A) Schimbări /impact uşor negativ 

ESTurism (5) 30.02 (+C) Schimbări /impact pozitiv moderat 
 

Tabel 3.6 Evaluarea impactului de mediu a fiecărei activităţi economice asupra componentelor de 
mediu 

La Catégorie ESActiv.1 ESActiv.2 ESActiv.3 ESActiv.4 ESActiv.5 
Apă (1) -38.16 -15.66 2.33 -7.16 31 
Aer şi schimbări climatice (2) -38 -20.4 -21.8 -23 -2.8 
Biodiversitate (resurse ale faunei, 
florei şi pădurii) (3) 

-20.75 -13.75 12.25 -10.5 39.5 

Deşeuri (4) -19.33 23.33 15 6 26.66 
Protecţia naturii (5) -52 18 6.66 0 56 
Populaţia (6) 54 42 42 21 96 
Mediul urban (7) -46.37 1.37 17.37 -1.25 11.87 
Mediul rural (8) -44.75 8.75 21 5.25 48 
Dezvoltarea urbană, peisagistică şi 
estetică (9) 

-64 -72 96 -54 -36 

 
Sustenabilitatea acestor acţiuni pleacă de la ideea conform căreia între activităţile umane şi 

mediul înconjurător există o continuă interrelaţionare şi interdependenţă. Condiţia sustenabilităţii 
dezvoltării regionale nu înseamnă abandonarea ideii de creştere economică. Dimpotrivă, un proces 
de dezvoltare este un proces evolutiv de lungă durată, în care fenomenele economice şi societatea 
cunosc un progres permanent, însă acest progres e indicat să aibă loc în condițiile unei atenții sporite 
față de protejarea și conservarea valorilor de mediu, sociale și culturale. 

Din interpretarea matricii MERI reiese faptul că reducerea impactului creșterii economice 
asupra mediului înconjurător la nivelul judeţului Suceava presupune o schimbare structurală a 
activităților economice prin introducerea unor modele sustenabile de producție și consum.  
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Sectorul turistic prin impactul pozitiv generat reflectă faptul că, în strategiile de dezvoltare 
adoptate, s-a aplicat principiul prevenției care nu a vizat doar remedierea daunelor cauzate de 
activităților economice, ci restructurarea acestora din urmă cu scopul de a preveni daunele. 

O interpretare mai exactă a matricii MERI (Figura 3.4) relevă aspectele următoare cu privire 
la poziţionarea sectorului turistic în structura socio-economică a judeţului Suceava: 

 
Figura 3.4 Reprezentare schematică a matricii MERI la nivelul judeţului Suceava 

 
În primul rând, dezvoltarea turismului implică în sine creşterea economică; nu există 

proces turistic fără o creştere a rezultatelor macroeconomice pe termen lung. Cu toate acestea, 
pentru a se transforma însă în proces de dezvoltare regională, creşterea trebuie să fie însoţită de 
transformări cantitative şi structurale pozitive în domeniul economic, în modul de trai şi în calitatea 
vieţii oamenilor. Relaţia turism durabil-dezvoltare regională este o relaţie mediată, orientată spre 
turism durabil, dezvoltare regională, progres economic, progres social, progres în domeniul protecţia 
mediului.  
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În al doilea rând, dezvoltarea turismului, spre deosebire de cea regională, desemnează şi 
noile raporturi tehnico- economice, economico-sociale şi naturale ce apar în procesul dezvoltării 
durabile.  

În al treilea rând, dezvoltarea turismului reprezintă, într-un sens mai restrâns, dezvoltarea 
factorilor de producţie, respectiv dezvoltarea principalelor componente ale economiei în cadrul unui 
teritoriu, cum ar fi: dezvoltarea infrastructurii materiale, asigurarea de condiţii optime la nivel micro 
şi macroeconomic privind combinarea factorilor de producţie, valorificarea avantajelor specializării 
şi cooperării dintre agenţii economici, dezvoltarea fluxurilor economice stabile intersectoriale şi 
interregionale, îmbunătăţirea coeziunii interne a spaţiului socio-economic local, dezvoltarea şi 
calitatea activităţilor comerciale (interne şi externe), etc.  

În al patrulea rând, noţiunea de turism durabil se referă, cu deosebire, la progresele 
realizate în raporturile dintre decidenţii locali şi mediul economic al acestora, la structurile nu numai 
tehnice, ci sociale, culturale şi de mediu în totalitatea unei regiuni.  

Analiza impactului turismului şi a altor unităţi economice care sunt în strânsă legătură cu 
dezvoltarea socio-economică a microregiunii Suceava (Figure 3.5) presupune luarea în considerare a 
efectului multiplicator în turism, ceea ce reprezintă un instrument de stabilire a structurii 
cheltuielilor turistice şi a influenţei pe care acestea le au asupra economiei.   

 
Figura 3.5 Ancorare schematică a fiecărei unităţi în structura socio-economică a microregiunii 

Suceava  
Obiectivele urmărite prin creșterea economică și la a căror atingere turismul poate contribui 

pe deplin sunt: creșterea veniturilor populaţiei, creșterea nivelului de consum de bunuri şi servicii 
adică stimularea producției, sporirea gradului de cultură şi civilizaţie a populației, intensificarea 
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măsurilor de protecţie şi securitate, creșterea nivelului calităţii vieţii, regularizarea circulaţiei 
băneşti. 

În plus, se impune susținerea de activități de amenajare turistică, prin politici 
corespunzătoare și identificarea de soluţii pentru ameninţările la adresa sectorului turistic. Prin 
evaluarea impactului turismului asupra economiei județului este vizată dezvoltarea locală a satelor și 
orașelor care sunt mai puțin favorizate în plan economic și se concretizează în volumul determinat 
de cheltuielile turistice.  

 
3.4 Structura judeţului Suceava ca şi constrângere a dezvoltării şi efectul său 
emergent- aplicarea Analizei structurale  

În această parte a capitolului se propune evaluarea implicaţiilor pe care industria turistică 
poate să le aibă asupra dezvoltării microregiunii Suceava prin prisma unei analize structurale (Figura 
3.6). Analiza structurală este un instrument adaptat la un demers prospeciv strategic în sisteme 
complexe. 

Această analiză permite identificarea oportunităţilor şi a constrângerilor ce influenţează 
dezvoltarea regională prin turism durabil. 
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Figura 3.6 Matricea Analizei Structurale la nivelul judeţului Suceava 

Notă: Având în vedere dimensiunile matricei, aceasta se regăseşte în varianta lizibilă în Anexa 3
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Completarea matricii a fost realizată în conformitate cu metodologia prezentată în 

capitolul 2. Această matrice oferă o perspectivă clară asupra relaţiilor concrete între diferite 
variabile, explicând nivelul de dependenţă sau independenţă între acestea şi influenţa lor asupra 
judeţului. Au fost alese 22 de variabile aparţinând sectorului social, economic şi de mediu, 
pentru a evidenţia interacţiunea dintre acestea şi pentru a identifica gradul de necesitate a 
repoziţionării şi revalorizării acţiunilor existente. 

Fiecărei celule a matricei, astfel constituită, i s-a atribuit o notă -1, 0 sau 1, în funcţie de 
impactul defavorabil, neutru sau favorabil al fiecărei variabile considerate asupra relaţiei 
analizate.  

Dezvoltarea şi optimizarea turismului durabil depinde de considerente economice, 
financiare, fiscale, sociale şi comerciale. Analiza în detaliu a fezabilităţii acestora permite 
evitarea investiţiilor neproductive din punct de vedere socio-economic şi de mediu. Corect 
gestionat de către colectivitatea locală, turismul durabil asigură local sinergia turism-mediu-
societate. 

Analiza structurală exprimă, în esenţă, forma concretă pe care o îmbracă premisele 
turismului durabil în dezvoltarea microregiunii Suceava în ansamblu.  

 
Tabel 3.8 Contabilizarea gradului de dependenţă şi de motricitate a variabilelor la nivelul 

judeţului Suceava  

Parametri 
Dependenţă 
(total linii) 

Motricitate 
(total coloane) 

Factor 
Motric 

(influent) 
Dependent 

Structură urbană (1) 6 7 M 
 

Ecologizarea site-urilor urbane 
degradate (2) 

12 4 
 

D 

Reabilitare urbană (3) 11 7 
 

D 
Dezvoltarea şi reabilitarea 
serviciilor publice (4) 

5 6 M 
 

 Mijloace de 
Comunicare/Transport (5) 

2 9 M 
 

Mediu (aer, apă, sol, zgomot) (6) 7 -6 
 

D 

Deşeuri (7) -7 -3 M 
 

Parcuri şi spaţii verzi (8) 7 -2 
 

D 
Comerţ şi construcţii (9) 1 7 M 

 
Industrie (10) -3 0 M 
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Servicii (11) 7 16 M 
 

Dezvoltarea/modernizarea ofertei 
de produse specifice în funcţie de 
resursele şi oportunităţile oferite 
de regiune (12) 

12 12 
  

Turism (13) 8 13 M 
 

Investiţii noi în turism (14) 8 15 M 
 

Favorizarea turismului de afaceri 
(15) 

5 12 M 
 

Educaţie/Formare continuă (16) 13 7 
 

D 

Consolidarea infrastructurii 
informaţionale regionale şi a 
industriei TIC (17) 

11 10 
 

D 

Sănătate (18) 9 1 
 

D 

Asistenţă şi protecţie socială (19) 9 8 
 

D 

Potenţialul cultural (20) 9 -3 
 

D 
Îmbunătăţirea parteneriatului 
public-privat (21) 

12 19 M 
 

Societatea civilă (22) 10 15 M 
 

 
În Tabelul 3.8 se poate observa faptul că dezvoltarea regională (exprimată prin variabile 

economice şi sociale) pune accent pe latura cantitativă a dezvoltării turistice, în special pe 
producţia de bunuri şi servicii, deoarece turismul se regăseşte ca variabilă influentă în structura 
socio-economică prezentată. Dezvoltarea turistică, prin poziţia influentă, se referă şi la schimbări 
din economie asupra nivelului de trai, a modului de viaţă, de gândire şi de comportament al 
oamenilor, asupra eficienţei utilizării resurselor naturale locale şi asupra mecanismelor 
funcţionale ale sistemului economic. 

În toată această structură turismul este considerat ca fiind componenta aflată în relaţie cu 
toate celelalte variabile. Modificările care intervin în sfera turistică modifică alte componente, 
fenomenul fiind reciproc. În plus turismul nu se prezintă ca un produs în sensul strict al 
termenului, care ar trebui analizat doar în cadrul unei filiere, ci el ar putea fi luat în calcul ca un 
mod de dezvoltare, cu practici specifice şi procese caracteristice de implementare, adaptate 
spaţiului local. 

Pentru a avea o imagine mai clară asupra efectelor directe (Figura 3.8), indirecte (Figura 
3.9), potenţial directe (Figura 3.10) şi indirecte (Figura 3.11) a turismului asupra altor sectoare 
din structura judeţului Suceava, s-a utilizat softul MicMac, un program de multiplicare matricială 
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care oferă posibilitatea studierii impactului indirect a variabilelor unele asupra celorlalte (Tabel 
3.9), rezultatele prezentând efectul multiplicator al influenţei fiecărei componente a teritoriului 
ales.  
 
Tabel 3.9 Indicativii variabilelor pentru analiza efectelor directe/indirecte/potenţial directe şi 
indirecte cu softul MicMac  
NR .  DE NUM I RE  ACRONI M  
1 Structură urbană (1) SU 
2 Ecologizarea site-urilor urbane degradate (2) ESU 
3 Reabilitare urbană (3) RU 
4 Dezvoltarea şi reabilitarea serviciilor publice (4) DRSP 
5  Mijloace de Comunicare/Transport (5) MCT 
6 Mediu (aer, apă, sol, zgomot) (6) ENV 
7 Deşeuri (7) Déchets 
8 Parcuri şi spaţii verzi (8) PEV 
9 Comerţ şi construcţii (9) CC 
10 Industrie (10) Industrie 
11 Servicii (11) Services 

12 
Dezvoltarea/modernizarea ofertei de produse specifice în funcţie de 
resursele şi oportunităţile oferite de regiune (12) 

D/M Produi 

13 Turism (13) Tourisme 
14 Investiţii noi în turism (14) NIT 
15 Favorizarea turismului de afaceri (15) TD'A 
16 Educaţie/Formare continuă (16) E/F C 

17 
Consolidarea infrastructurii informaţionale regionale şi a industriei TIC 
(17) 

TIC 

18 Sănătate (18) Santé 
19 Asistenţă şi protecţie socială (19) APS 
20 Potenţialul cultural (20) PCult 
21 Îmbunătăţirea parteneriatului public-privat (21) PPV 
22 Societatea civilă (22) SCiv 
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Figura 3.8. Reprezentare grafică a influenţelor directe a variabilelor la nivelul judeţului 

Suceava   
 
Figura 3.8 ilustrează faptul că turismul durabil în judeţul Suceava ocupă o poziţie 

strategică, conducând astfel la crearea de valori economice tangibile pentru resursele naturale şi 
culturale, obţinerea de venituri directe care se pot utiliza în seturi de investiţii, conservarea 
resurselor naturale şi creşterea calităţii vieţii locuitorilor din comunităţile locale. 
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Figura 3.9 Reprezentare grafică a influenţelor indirecte a variabilelor la nivelul judeţului 

Suceava   
 
Analizând Figura 3.9 reiese faptul că dezvoltarea regională se concentrează asupra 

analizei raporturilor sociale, economice şi ecologice interregionale şi intraregionale. Astfel, se 
poate face disticția între dezvoltarea regională focalizată pe studierea aspectelor economice ale 
regiunii ca entitate clar delimitată (în scopuri economice, statistice, politice etc.) şi dezvoltarea 
localităţilor (urbane, rurale) care tratează problematica dezvoltării economico-sociale şi politicile 
de mediu  a localităţilor, prin prisma elementelor care compun localitatea ca sistem. 
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Figura 3.10 Reprezentare grafică a influenţelor directe potenţiale a variabilelor la nivelul 

judeţului Suceava   
 
Din interpretarea Figurii 3.10 rezultă ideea conform căreia activitatea turistică are efecte 

asupra perspectivelor temporale pe termen scurt, dar şi asupra perspectivelor temporale pe 
termen lung. Astfel, putem constata în plan local efectele pozitive ale iniţiativelor luate în 
favoarea dezvolării turismului responsabil, dar ele sunt dificil de analizat din punctul de vedere 
al datelor macroeconomice care reflectă nivelul de dezvoltare a unei regiuni. Este o problemă 
care se regăseşte adesea în cazul modelelor economiei solidare, a social business-ului sau a 
comerţului echitabil. Având în vedere faptul că aceste iniţiative sunt foarte recente şi că efectele 
lor pe termen lung nu sunt încă bine definite, evaluarea impactului acestora devine astfel foarte 
delicată.  
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Figura 3.11 Reprezentare grafică a influenţelor indirecte potenţiale a variabilelor la 

nivelul judeţului Suceava   
 
Analizând  Figurile 3.8, 3.9, 3.10 et 3.11, rezultă că structura locală a judeţului Suceava 

nu este un simplu conglomerat de instituţii şi resurse. Aceste componente reprezintă totodată un 
set de valori care îi determină propriul climat şi propria cultură organizaţională.  

Din reprezentările grafice realizate reiese că, adesea, turismul se dezvoltă în anumite 
teritorii care prezintă situaţii aflate în contrast: el se poate dezvolta în mod marginal, ca metodă 
de reconversie (Figura 3.9), sau în mod central, ca pilon al economiei locale (Figura 3.8, 3.10 şi 
3.11), ca esenţă a culturii existente.  

În toate cazurile, se poate observa impactul pozitiv al sectorului turistic asupra nivelului 
de viaţă a populaţiilor locale şi a teritoriului analizat. 

 Strategiile utilizate pentru o dezvoltare turistică şi regională durabilă pot fi aşadar 
multiple, adesea dovedindu-se a fi contradictorii în cadrul aceluiaşi teritoriu. În acest context, 
punerea în aplicare a acestor strategii pare să se opună în prezent practicilor obişnuite şi 
dominante. 

Ideea fundamentală a analizei structurale este cea de schimbare, de transformare a 
structurilor din economie, a comportamentului sistemului economic, a raportului dintre 
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activităţile umane şi mediul înconjurător, din perspectiva compatibilităţii raţionalităţii alegerilor, 
asigurând condiţii sigure de dezvoltare turistică şi, implicit, dezvoltare regională durabilă. 
 

Capitolul 4 Turismul durabil- un sistem în evoluţie în cadrul judeţului 
Suceava 

 
Acest capitol are în vedere contextul în care are loc dezvoltarea turistică durabilă din 

perspectiva interacţiunii dintre actorii din plan local, publici şi privaţi. Analiza contribuţiei 
turismului la dezvoltarea regională s-a limitat timp îndelungat doar la teoria şi la regulile de 
utilitate a localizărilor.  

Totuşi, această abordare trebuie să fie orientată, îndeosebi pentru actorii locali, către 
punerea în aplicare a unei gestiuni participative şi distributive a serviciilor şi modurilor de 
utilizare, deoarece esenţa intervenţiei publice şi private nu constă doar în crearea eficientă de 
echipamente, servicii şi activităţi în spaţiul respectiv. În acest sens, turismul şi dezvoltarea 
regională, deoarece presupun acţiuni în teritoriu, fac din modelerea acestor acţiuni o etapă 
impusă de puterea de anticipare în scopul luării de măsuri. Practicile durabile, care fac referire la 
turism şi la regiune ca forme de dezvoltare, nu sunt decât rezultate. Este vorba, în special, despre 
o acţiune colectivă, o marcare reală a practicilor concrete desfăşurate în planul socio-economic şi 
al mediului înconjurător.  

Astfel în acest capitol se propune deasemenea consolidarea cadrului necesar punerii în 
aplicare a unui scenariu şi, ulterior, a unei strategii de dezvoltare sustenabilă, utilizând 
conceptele de inteligenţă şi rezilienţă teritorială. Acest lucru este menit să amelioreze integrarea 
turismului durabil în dezvoltarea regională.  
În acest mod, se oferă o perspectivă asupra politicii turistice şi regionale durabile, bazată pe 
principii de libertate, de egalitate şi de diferenţă în gestionarea activităţilor realizate de factorii 
implicaţi.  
 
4.3 Metoda Analizei de Reţea 

A treia analiză a instrumentarului metodologic original propus în prezenta teză de 
doctorat este analiza de reţea la nivelul judeţului Suceava. Aceasta a fost particular adaptată 
pentru a reliefa interacţiunile dintre actorii teritoriali prin prisma softului NetDraw, prezentat în 
capitolul 2. În această parte se urmăreşte identificarea factorilor implicaţi în proiecte de 
dezvoltare regională la nivelul judeţului Suceava, apoi evaluarea nivelului de interacţiune dintre 
aceştia, întelegerea acestei interacţiuni, a regulilor şi a influenţei pe care o au aproprierea şi 
utilizarea spaţiului. 

Urmând tendinţa generală de evoluţie a societăţii către un grad sporit de operaţionalitate 
şi pragmatism, analiza de reţea evoluează către o teorie a previzionării şi reglării procesului de 
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dezvoltare regională. Aceasta prezintă un rol de analiză şi fundamentare a deciziilor la toate 
cele trei nivele: macro, mezo şi micro.  

Au fost alese ca parametri de analiză proiectele, gestionate de sectorul public şi privat. 
Aceste proiecte se desfăşoară la nivelul judeţului Suceava şi sunt prezentate în Figura 4.1. 

 
Figura 4.1 Clasificarea şi numărul proiectelor utilizate pentru analiza de reţea în funcţie de 

domeniul de apartenenţă la nivelul judeţului Suceava  
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Figura 4.3  Reţea completă a partenerilor publici-privaţi la nivelul judeţului Suceava 

privind desfăşurarea proiectelor  
 
În această reţea (Figura 4.3) fiecare vârf (pătrat) corespunde unui actor implicat în cel 

puţin un proiect. Pătratul este proporţional numărului de proiecte diferite la care actorul este 
asociat. 

O legatură între doi actori semnifică asocierea celor doi la cel puţin un proiect. 
Intensitatea relaţiei între cei doi actori este evidenţiată prin îngroşarea liniei. Se poate observa în 
această reţea rolul central pe care îl are Consiliul Judeţului Suceava. 

Interpretarea rezultatelor graficului aduce în discuţie posibilitatea existenţei unei 
interdependenţe între turism durabil şi dezvoltarea regională, manifestată prin efectele reciproce 
de acumulare şi antrenare. 
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Figura 4.6 Colaborările corespunzătoare proiectelor turistice  

 
Această reţea (Figura 4.6) consideră doar colaborările corespunzătoare proiectelor 

turistice. Este o reţea densă ce confirmă ideea conform căreia turismul are un rol important şi 
structurant în dinamică cooperativă a judeţului Suceava.  
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Figura 4.7 Turismul ca nucleu  
 
Această reţea demonstrează că organizarea şi planificarea în turismul durabil, dar şi în 

dezvoltarea regională sunt în mare măsură de tip reactiv, insuficient focalizate, fragmentate şi 
slab coordonate.  

În acest context, problemele de mediu se află la frontierele politicului şi la graniţele dintre 
apă, aer şi sol. Ele implică diferite domenii şi entităţi; prin urmare soluţionarea lor poate fi 
dificilă, în lipsa unei abordari integrate în această direcţie.  

 
Figura 4.8 Turismul ca nucleu 

 
În conformitate cu Figura 4.8, se poate deduce faptul că pentru microregiunea Suceava, 

turismul reprezintă un factor de dezvoltare ce poate determina creşterea economică a judeţului, în 
măsura în care potenţialul turistic existent este corect exploatat prin crearea condiţiilor optimale 
de practicare a formelor de turism specifice microregiunii şi atragerea de mijloace adecvate de 
promovare atât printre turişii români, cât şi straini.  

Din analiza rezultatelor obţinute, reiese faptul că turismul durabil şi dezvoltarea regională 
sunt rezultatul dezvoltării generale a societăţii la un moment dat, dar şi condiţia unei noi 
dezvoltări sociale. Acestea au ca scop punerea în mişcare a mecanismelor şi pârghiilor prin care 
se îmbunătăţesc starea de ansamblu şi structurile social-economice şi de mediu.  

Simultan sunt variabile endogene şi exogene ale unui anumit teritoriu şi au aceeaşi 
finalitate – ameliorarea condiţiei umane, a nivelului de trai şi a calităţii mediului înconjurător.  
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4.4 Integrarea instrumentelor de inteligenţă şi rezilienţă teritorială în practicile 
turismului durabil în scopul îmbunătăţirii dezvoltării regionale 

Turismul durabil cunoaşte critici legate de dificultatea definirii sale, faptul că nu este 
suficient de analitic şi pentru că implică judecăţi subiective. 

Modul de abordare adoptat reflectă atitudinile celor implicaţi, particularităţile situaţiei, 
timpul şi finanţarea disponibile şi mulţi alţi factori.  

Implementarea conceptelor şi practicilor inteligenţei şi rezilienţei teritoriale elimină acei 
factori perturbatori care contravin dezvoltării regionale durabile. Este indicat de a avea în vedere 
câteva aspecte precum: alterarea cererilor diferitelor părţi interesate, schimbările de mediu, 
schimbările în atitudinea populaţiei, diversificarea capacităţilor umane. Inteligenţa şi rezilienţa 
teritorială dovedesc flexibilitate, adaptabilitate şi capacitate de percepţie a tuturor factorilor 
implicaţi.  

Se doreşte ca în prezentul studiu inteligenţa şi rezilienţa teritorială să constitue acel 
ansamblu de operaţiuni prin care se asigură cunoaşterea şi explicarea evoluţiei spaţio-temporale a 
parametrilor cantitativi şi calitativi ai turismului în corelaţie cu factorii de impact asupra 
mediului în procesul de dezvoltare regională. Implementarea depăşeşte stadiul consemnării 
faptice şi generării unor fluxuri informaţionale, oferind posibilitatea efectuării unor interpretări 
semnificative, ce pot conduce la adoptarea unor decizii corespunzătoare. 
 Cele două instrumente de dezvoltare turistică şi regională integrată permit de a realiza o 
abordare holistică a factorilor economici, sociali şi naturali, însă rămân în stadiul de deziderat 
pentru multe regiuni dezvoltate şi mai puţin dezvoltate, datorită dificultăţilor de conceptualizare 
şi operaţionalizare a acestora. 
 În această optică, turismul durabil, se manifestă ca un ansamblu de schimbări în 
structurile sociale şi mentale, care generează o relaţie de antrenare reciprocă între aparatul de 
producţie şi populaţie şi mediul natural, relaţie prin care se asigură creşterea cumulativă şi 
durabilă a produsului naţional global, împlinirea individului şi a societăţii în ansamblu.  

Instrumentele de inteligenţă şi rezilienţă teritorială propun o dezvoltare a judeţului 
Suceava de jos în sus (bottom-up) folosind în primul rând resursele proprii socio-economice şi 
naturale pe care acesta le deţine şi ulterior posibilitatea atragerii unor astfel de resurse de la 
nivelul superior. 

 
4.5 Scenariu de dezvoltare regională  

Elaborarea acestui scenariu a avut loc după efectuarea analizelor interne (Meri, analiza 
structurală şi cea de reţea) care au avut în vedere atât riscurile cât şi oportunităţile existente în 
judeţul Suceava. 
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Ţinând cont de poziţia turismului faţă de structura judeţului Suceava, se poate vorbi de 
un scenariu de dezvoltare regională concentrat folosit în cazul în care structura locală se 
concentrează asupra unui singur segment de dezvoltare, în cazul de faţă turismul durabil.  

Scenariu concentrat presupune un proces de evaluare şi reevaluare permanentă a mediului 
operaţional regional prin care se asigură posibilitatea comensurării resurselor de care dispune, a 
forţelor ce pot fi imobilizate şi a intensităţii factorilor ce o pot influenţa în mod negativ. Prin 
conţinutul său, acest scenariu contribuie la identificarea clară a principalelor probleme ce 
trebuiesc rezolvate în fiecare etapă si determină căile de dezvoltare în perspectivă. 

 
Figura 4.9 Scenariu concentrat de dezvoltare regională prin turism durabil 

 
Figura 4.9 evidenţiază interdependenţa dintre abordarea ascendentă şi cea descendentă cu 

privire la elaborarea intrumentelor turismului durabil şi a dezvoltării regionale. Se remarcă 
deasemenea o serie de aspecte care dovedesec că inteligenţa şi rezilienţa teritorială sunt cele mai 
indicate concepte pentru dezvoltarea economică locală, definind teritoriul ca un spaţiu de 
exploatare a resurselor existente, în funcţie de logica endogenă. În această perspectivă, 
inteligenţa şi rezilienţa teritorială reprezintă, în cadrul dinamicii teritoriale, factorii de coeziune 
cei mai importanţi, favorizând în manieră cooperativă schimbul  de informaţie. 

 
4.6 Principiile de elaborare şi aplicare a strategiei ascendente de dezvoltare turistică 
şi regională durabilă  

Din analizele realizate la nivelul judeţului Suceava (MERI, structurală şi de reţea), sub 
incidenţa turismului durabil şi a interferenţelor acestuia cu alte procese economico-sociale 
rezultă specificitatea conceptelor de inteligenţă şi rezilienţă teritorială, problematica acestora 
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teoretică şi aplicativă relativ omogenă în cadrul sectorului turistic durabil şi a dezvoltării 
regionale.  

În consecinţă practicarea turismului durabil la nivel de microregiune/judeţ evidenţiază 
ansamblul transformărilor pozitive, cantitative şi calitative ce survin în structurile economico-
sociale, ştiinţifico-tehnice şi de mediu, în mecanismele economice, precum şi în modul de 
gândire şi în comportamentul oamenilor.  

Aplicarea acestor etape vizează şi utilizarea sistemelor de indicatori socio-economici 
clasici, precum şi a indicatorilor interacţionişti de dezvoltare care permit evaluarea situaţiei 
existente într-o manieră constantă şi coerentă. 

Scenariul concentrat de dezvoltare, propus în cadrul acestui capitol, aduce în discuţie 
faptul că resursele proprii fiecărei regiuni sau fiecărui sistem de dezvoltare au un mod specific de 
acţiune, în raport cu importanţa lor prioritară şi caracterul acţiunii lor – direct sau mediat. Se 
recomandă ca fiecare resursă implicată în scenarii sau strategii de dezvoltare turistică şi regională 
la nivelul judeţului Suceava să se abordeze sub aspect tridimensional: cantitativ, calitativ şi 
structural (Figura 4.10).   

 
Figura 4.10 Cadru tridimensional al scenariului/strategiei de dezvoltare turistică şi 

regională durabilă la nivelul judeţului Suceava  
 

Dimensiunea cantitativă se referă la volumul global al fiecărei resurse. Aportul specific 
acestei dimensiuni a resurselor microregiunii Suceava este de natură pur extensivă şi se produce 
prin mobilizarea şi utilizarea, de la o perioadă la alta, a unui volum sporit de elemente, apreciind 
constant randamentul lor. 

Dimensiunea calitativă se referă la randamentul utilizării acestor resurse, inclusiv a 
cadrului instituţional care îşi pune amprenta pe funcţionalitatea sistemului socio-economic şi de 
mediu în ansamblul lui. Aportul specific acestei dimensiuni a resurselor la dezvoltarea regională 
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este de natură pur intensivă şi rezultă prin ridicarea, de la o perioadă la alta, a nivelului 
randamentelor respective.  

Dimensiunea structurală potenţează contribuţia de ordin cantitativ- calitativ în funcţie de 
proporţiile în care se combină diferitele categorii de resurse şi în care acestea se repartizează pe 
destinaţii de utilizare (ramuri economice, sociale, ecologice, grup de produse din cadrul acestora 
etc.).  

Drept urmare, aportul dimensiunilor cantitative şi calitative ale resurselor locale la nivelul 
microregiunii Suceava depinde de intensitatea acţiunii acestora, dar şi de modificarea ponderii 
lor în structura sistemului turistic durabil. În cazul unei anumite resurse, există o interacţiune 
compensatoare între latura cantitativă şi cea calitativă, din perspectiva aspectului social. Astfel, 
deficitul cantitativ al unei resurse poate fi compensat printr-o îmbunătăţire a eficienţei utilizării 
ei. Aceasta este, de fapt, şi logica raţionalităţii combinării şi substituirii resurselor locale în 
procesul de dezvoltare regională care se realizează de jos în sus şi nu de sus în jos. 

Privitor la resursa umană, această intervine în dezvoltarea regională direct sau indirect, 
prin dimensiunile sale cantitative, structurale şi calitative, în funcţie de gradul de dezvoltare a 
raportului om-natură-societate.  

Sub aspect cantitativ, resursa umană se concretizează în volumul de muncă prestată de 
populaţia ocupată în cadrul timpului efectiv de muncă. Acţiunea factorului uman în procesul 
dezvoltării regionale ţine de dinamica ocupării populaţiei disponibile.  

Sub aspect calitativ, acţiunea resursei umane se exprimă prin calitatea acesteia, 
dependentă, în principal, de capitalul uman şi motivaţia în muncă şi prin productivitatea muncii, 
influenţată de înzestrarea tehnică, tehnologică şi informatică a acesteia. Importanţa acestei 
dimensiuni decurge din existenţa, la nivelul ei, a unor rezerve teoretice nelimitate, ce pot fi 
mobilizate prin decizii adecvate, parţial fără eforturi investiţionale.  

Dimensiunea structurală se referă, în cazul resursei umane, la structurile specifice 
ocupării, respectiv pieţei muncii. S-a putut observa din analiza structurală şi cea a reţelei, că în 
sistemul economic sucevean, ca şi în alte sisteme economice, există o ierarhizare a sectoarelor, 
ramurilor, industriilor sau grupelor de activităţi, atât în funcţie de numărul personalului ocupat, 
cât şi de productivitatea şi calitatea specifice muncii în domeniul respectiv.  

Între ramuri, industrii, sectoare, firme, au loc transferuri de personal care decurg din 
anumite tendinţe ale pieţei muncii şi care influenţează aportul resursei umane la dezvoltarea 
regională. Un rol important în declanşarea acestor procese revine, pe termen mediu şi lung, 
tendinţelor tehnico-ştiinţifice reflectate de sistemul de învăţământ şi de cererea de locuri de 
muncă pentru ramuri şi firme situate pe poziţii tehnologice avansate. Aici intervin şi orientarea 
investiţiilor de dezvoltare, ca şi interesul întreprinzătorilor de a-şi plasa capitalul în domenii 
preferate pentru şansele de competitivitate pe care le oferă.  
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Resursa materială a dezvolării regionale este reprezentată de resurse naturale atrase în 
producţie şi de echipamentul de producţie acumulat, care, prin combinarea şi funcţionarea lor, 
devin capital tehnic real.  

Complementaritatea acestor două elemente, rezultată din forma lor materială şi caracterul 
lor stocabil, coroborate cu resursa umană, justifică luarea în considerare a acestor resurse, 
eterogene ca natură, sub forma unui factor omogen şi de sine stătător al dezvoltării regionale.  
Acţiunea conjugată a resurselor locale în procesul de dezvoltare pune în evidenţă anumite 
posibilităţi de combinare a diferitelor laturi ale acestor resurse, în variante care se definesc drept 
tipuri de strategii de dezvoltare ascendent (buttum-up) (Figura 4.11). 
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Figura 4.11 Cadru schematic a strategiei ascendente la nivelul judeţului Suceava 
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Acest tip de strategie privind dezvoltarea regională prin prisma turismului durabil, 
reprezintă rezultatul interconexiunii dintre conceptul general al dezvoltării durabile, locul 
turismului într-un teritoriu dat şi relaţia sa cu celelalte structuri socio-economice în plan local.  

Strategia de dezvoltare regională are în vedere două aspecte interdependente ale 
dezvoltării durabile a turismului:  

 capacitatea turismului de a se menţine ca activitate de sine stătătoare în viitor, cu 
respectarea condiţiilor specifice;  

 capacitatea societăţii şi a mediului de a absorbi şi de a obţine avantaje din efectele pe care 
le are turismul dezvoltat în mod durabil. 
Dezvoltarea regională prin turism durabil își propune sa studieze comportamentul 

agregatelor macroeconomice la scară regională și să găsească răspuns la o serie de întrebări: Ce 
factori influențează asupra evoluției unei regiuni?; Care sunt cauzele diferențelor interregionale 
în ceea ce privește nivelul de trai și calitatea vieții?; Cum pot fi explicate ritmurile diferite de 
dezvoltare ale regiunilor, chiar în interiorul unei țări?; Care sunt cauzele migrației interregionale 
a factorilor de producție?; De ce unele regiuni (chiar regiunile dezvoltate) se confruntă cu rate 
ale șomajului mai înalte decât altele? 

Prin cercetările realizate la nivelul judeţului Suceava, la nivel macro şi micro, s-a încercat 
găsirea unor răspunsuri la întrebări importante pentru practicile turistice precum: ce, cât, cum, 
când şi pentru cine să se producă bunurile şi serviciile cerute şi oferite ? În schimb, în ceea ce 
priveşte dezvoltarea regională, la nivel mezo, răspunsul la întrebarea « unde » ?, sub toate 
aspectele, devine hotărâtor. 

Modul în care este definit gradul de dezvoltare a microregiunii este deosebit de important 
datorită faptului că, în funcţie de acesta, pot fi formulate concluzii diferite cu privire la situaţia 
reală a economiei acesteia.  
 În conformitate cu aceste considerente şi rezultate, conceptele de inteligenţă şi rezilienţă 
teritorială propun o dezvoltare regională în termenii libertății personale, libertății de a alege 
între mai multe opțiuni. Obiectivele unei astfel de propuneri depășesc cadrul limitat al 
progresului pe plan economic și se focalizează pe adoptarea unor strategii și eforturi 
direcționate spre asigurarea necesităților de bază pentru menținerea și protejarea mediului 
social şi natural, pentru promovarea respectului de sine, a simțului valorii resurselor proprii şi 
promovarii libertății de exprimare în probleme economice, politice și sociale. 

În consecinţă, turismul durabil creează premizele unei abordări integrate, prin intermediul 
căreia obiectivul protejării mediului natural nu se opune procesului de dezvoltare, ci devine parte 
integrantă a dezvoltării. Aşadar, turismul devine elementul central care stimulează atât procesul 
de conservare şi protecţia mediului, cât şi dezvoltarea socio-economică durabilă a comunităţilor. 
În vederea susţinerii procesului de elaborare a strategiilor referitoare la turismul durabil, este 
necesară crearea unui sistem pertinent de informare, de comunicare şi control care să poată oferi 
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răspunsurile adecvate la întrebări diferite cu privire la soluţionarea problemelor legate de 
dezvoltare.  
 

Concluzii 
 
Cercetările realizate pentru elaborarea acestei teze au avut ca obiectiv general studiul 

posibilităţilor de implementare a unui cadru de dezvoltare regională integrat prin prisma 
turismului durabil, utilizând un set de instrumente interacţionist de analiză teritorială.  

Partea originală a acestei lucrări consistă în realizarea unei abordări metodice şi 
graduale, care prezintă, analizează şi trasează direcţia de dezvoltare a elementelor ce 
conferă specificitate turismului durabil în contextul dezvoltării regionale, oferind un cadru 
amplu, coerent şi logic structurat. Această abordare a avut ca scop principal stabilirea 
obiectivelor şi elaborarea strategiei necesare atingerii lor. 

Turismul durabil şi dezvoltarea regională fac referire, în general, la două direcţii de 
cercetare: pe de o parte, cea cu privire la utilitatea şi eficienţa economică şi, pe de altă parte, cea 
cu privire la principiile durabile ale dezvoltării, care asigură continuitatea, adaptarea şi egalitatea 
tuturor. 

Turismul durabil poate fi elementul declanşator al unei dinamici negociate a dezvoltării 
pentru şi prin intermediul societăţii locale. Acest lucru presupune integrarea, în funcţionarea 
acesteia, a principiilor de neutralitate, de egalitate şi de continuitate în faţa tuturor operatorilor şi 
a utilizatorilor publici şi privaţi.  

Contribuţia turismului la dezvoltarea regională nu reprezintă doar dezvoltarea de 
activităţi economice într-un teritoriu, ci este şi un exerciţiu colectiv de control progresiv al 
acţiunii operatorilor. 

Cele trei tipuri de analiză: ale impactului asupra mediului (MERI), a structurii şi de reţea, 
propuse şi utilizate în prezenta lucrare au permis aprofundarea demersului strategic al turismului 
durabil şi al dezvoltării locale la nivelul judeţului Suceava. Acest tip de abordare interacţionistă a 
avut în vedere îndeosebi observarea diferiţilor actori şi a situaţiei actuale, bazându-se pe o 
analiză minuţioasă a caracterului sustenabil a acţiunilor acestora.  

Analiza  impactului de mediu, structurală şi cea de reţea au evidenţiat necesitatea 
elaborării unui model de dezvoltare regională multidimensional care să includă dimensiunea 
comportamentală (percepţia decidenţilor, participare, motivare, angajament), organizatorică 
(informaţii, structură, cultură) şi analitică (tehnici, proceduri şi sisteme).  

Cele trei analize ilustrează că turismul durabil în acest judeţ este o prioritate, ajungându-
se astfel la crearea de valori economice tangibile pentru resursele naturale şi culturale, obţinerea 
de venituri directe care se pot utiliza în seturi de investiţii, conservarea resurselor turistice şi 
creşterea calităţii vieţii locuitorilor din comunităţile locale.  
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La nivel de regiune, în România, dezvoltarea durabilă poate fi asigurată prin mai multe 
variante între care cea mai importantă pentru promovarea acestui tip de dezvoltare este varianta 
competitivităţii prin resursele proprii, deoarece ţine cont de resursele reale de care dispune 
regiunea respectivă în prezent şi de modul de utilizare a acestora într-un ritm raţional. 

De o importanţă aparte pentru transpunerea în practică a acestei variante este urmărirea 
de schimbare a mentalităţii de dezvoltare, de la strategiile de tip descendent (top-down), utilizate 
până în prezent, la cele de tip ascendent (bottom-up), transpusă în practică prin instrumente de 
inteligenţă şi rezilienţă teritorială.  

Conform acestui model, pentru asigurarea unei dezvoltări regionale prin turism durabil, 
este necesar să se susţină eforturi din partea tuturor participanţilor din sectorul economic, social, 
turistic şi tehnic-informaţional.  

Astfel, cele trei analize desfăşurate în această lucrare fac referire la implicarea colectivă 
şi echitabilă a tuturor factorilor care se găsesc la nivelul regiunii, care nu are loc peste tot într-un 
mod egal, ci într-un mod responsabil, în funcţie de diferitele avantaje ale categoriilor de factori 
implicaţi, de potenţialitatea şi de lipsurile pe care le prezintă aceştia.  

Interpretarea matricelor obţinute la nivelul judeţului Suceava relevă importanţa utilizării 
principiilor propuse de conceptele de inteligenţă şi rezilienţă teritorială în procesul dezvoltării 
turistice şi regionale durabile.  

Rezultatele analizelor şi interpretarea acestora au ajutat la consolidarea cadrului necesar 
punerii în aplicare a unui cadru de dezvoltare şi, ulterior, a unei strategii de dezvoltare regională. 

Strategia de dezvoltare ascendentă propusă are în vedere două aspecte interdependente 
ale dezvoltării durabile a turismului: capacitatea turismului de a se menţine ca activitate de sine 
stătătoare în viitor, cu respectarea condiţiilor specifice; capacitatea societăţii şi a mediului de a 
absorbi şi de a obţine avantaje din efectele pe care le are turismul, dezvoltat în mod durabil. 

Fenomenul turistic a fost şi este încă dependent de colectivităţile teritoriale. Dezvoltarea 
turismului şi protejarea mediului nu constituie obiective antinomice; dimpotrivă, ele sunt 
convergente.  
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