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Teza de doctorat Cercetări privind dezvoltarea turismului și agroturismului
în vederea creșterii nivelului de trai al locuitorilor din mediul rural. Studiu de
caz : Județul Tulcea, este structurată pe cinci capitole, la care se adaugă introducerea,
cuprinsul, rezumatul, concluzii și recomandări, bibliografia și anexele.
Turismul este una dintre cele mai importante activități economice din lume,
activitate prin care se valorifică potențialul natural și antropic, resurse nevalorificate
în alte activități.
Țara noastră se poate mândri cu un potențial turistic bogat, diversificat,
armonios distribuit în teritoriu, fapt care a dus la dezvoltarea acestei ramuri a
economiei naționale.
Agroturismul, este forma de turism cea mai căutată în ultimii ani, datorită
dorinței turiștilor de a-și petrece timpul liber în natură, departe de aglomerația urbană
și să se bucure de o reîntoarcere la origini, la natural.
Județul Tulcea, deține unul dintre cele mai importante și cele mai frumoase
obiective turistice din țara noastră, Rezervația Biosferei Delta Dunării. Astfel,
posibilitățile de dezvoltare turistică și agroturistică a zonei sunt multiple și pot duce la
creșterea nivelului de trai al locuitorilor din mediul rural, care acum trăiesc la limita
existenței. Valorificarea potențialului turistic existent la maxim și crearea unui produs
turistic și agroturistic competitiv pe piață, sunt prioritățile activității de turism
desfășurate în zonă.
Atât pe plan european, cât și pe plan național, se constată o evoluție a activității
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de turism, fapt observat din analiza numărului de turiști sosiți, cazați, numărul
înnoptărilor din unitățile de cazare și din încasările activității de turism din perioadă
2010-2018, de asemenea numărul structurilor de primire din România și a capacității
de cazare, a crescut semnificativ în anii analizați.
Lucrarea și-a propus analiza acestor factori, prin calcularea ponderii și a
ritmului annual de creștere, pentru a determina evoluția activității de turism și
agroturism, la nivel european și național, accentul fiind pus pe zona de cerecetare și
anume județul Tulcea.
Datele au fost culese, din zona cerecetată și analizată, cu ajutorul celor două
tipuri de chestionare aplicate primăriilor și pensiunilor turistice și agroturistice,
chestionare aplicate în perioada august 2017 – august 2018, în cadrul a 10 primării din
județ și 63 de pensiuni turistice și agroturistice.
În capitolul I, Studii și cercetări privind analiza pe plan european și
național a turismului și agroturismului, s-a urmărit, prin analiza datelor statistice
culese din surse de informare publice, evoluția activității de turism și agroturism la
nivel european și național și valorificarea potențialului turistic natural și antropic prin
desfășurarea activității de turism, din dinamica și ponderea numărului unităților de
cazare, capacității de cazare, numărul turiștilor sosiți, numărul înnoptărilor în unitățile
de cazare și volumul încasărilor.
În capitolul II, Cercetări privind indicatorii și metodele de cercetare a
turismului și agroturismului, sunt prezentate pe scurt, evoluția și dezvoltarea
conceptului de turism, indicatorii de cuantificare a dezvoltării turismului și
agroturismului, metodele de cercetare a potențialului turistic și agroturistic și
valorificarea acestuia prin activitatea de turism.
Cu ajutorul următorilor indicatori, respectiv: numărul de turiști, numărul
înnoptărilor, durata medie a sejurului, densitatea circulației turistice, preferința
relativă pentru turism, volumul încasărilor din turism, încasarea medie pe turist/pe zi,
s-au analizat datele culese de pe site-ul „Institutului Național de Statistică”, pentru a
determina evoluția activității de turism și valorificarea potențialului turistic, la nivel
național și la nivelul județului Tulcea, în anii analizați.
De asemenea, sunt prezentate și câteva metode de cerecetare a potențialului
turistic și agroturistic și nivelul de valorificare a acestuia, respectiv metoda
punctajului, care cuprinde evaluarea componentelor ofertei turistice conform
metodologiei elaborate de fostul Minister al Transporturilor, Construcțiilor si
Turismului (MTCT), în anul 2006, unde s-a folosit metoda punctjului pentru stabilirea
nivelului potențialului turistic al României, o altă metodă cu punctaje acordate
unităților administrativ-teritoriale de bază din județul Tulcea - cu punctajul acordat în
funcție de potențialul turistic, conform criteriilor stabilite pentru „finanțarea unui
proiect depus în cadrul Măsurii 313, derulată prin PNDR, Anexa 10, comune cu
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potențial turistic ridicat”, punctajul maxim obținut de comunele din județul Tulcea, a
fost de 8 puncte din 10 puncte maxim disponibile. Tot aici este prezentata și „analiza
SWOT” a județului Tulcea, din punct de vedere turistic.
Cea mai importantă metodă de analiză a evoluției activității de turism și de
valorificare a potențialului turistic al zonei cercetate, este chestionarul și analiza
datelor culese de pe teren, respectiv din cadrul primăriilor din județul Tulcea și
pensiunilor turistice și agroturistice din zonă, analiză realizată cu ajutorul testului Hipătrat. Datele din chestionare, se referă la date generale despre comună sau pensiune,
despre potențialul turistic și activitatea turistică desfășurată, despre cheltuieli, încasări
și investiții.
În capitolul III, Analiza potențialului turistic și agroturistic al spațiului
rural din România și posibilități de valorificare a acestuia, s-a prezentat, pe scurt,
potențialul turistic natural și antropic al țării noastre, baza tehnico-materială folosită
în turism și agroturism, accentul punându-se pe activitatea de agroturism și evoluția ei.
În anii 2010-2018, s-a urmărit evoluția activițății de agroturism, analizându-se datele
culese de pe site-ul „Institutului Național de Statistică”, referitoare la numărul
pensiunilor agroturistice din România, numărul turiștilor sosiți, numărul înnoptărilor,
numărul angajaților din domeniu, calculându-se media acestora, ritmul anual de
creștere, coeficientul de variație și gradul de împrăștiere, în graficele obținute
observându-se evoluția dorită.
În capitolul IV, Analiza potențialului turistic și agroturistic al spațiului
rural al județului Tulcea și posibilități de valorificare a acestuia, s-a prezentat, de
asemenea, potențialul turistic natural și antropic al județului, baza tehnico-materială
folosită în turism și agroturism, accentul punându-se tot pe activitatea de agroturism și
evoluția ei. Între anii 2010-2018, s-a urmărit și aici evoluția activițății de agroturism,
analizându-se datele culese de pe site-ul „Institutului Național de Statistică”,
referitoare la numărul pensiunilor agroturistice din județul Tulcea, numărul turiștilor
sosiți, numărul înnoptărilor, numărul angajaților din domeniu, calculându-se media
acestora, ritmul anual de creștere, coeficientul de variație și gradul de împrăștiere, în
graficele obținute observându-se evoluția dorită și de pe teritoriul județului analizat.
În capitolul V, Îmbunătățirea strategiilor pentru promovarea și
valorificarea potențialului turistic și agroturistic al județului Tulcea, s-au propus
câteva strategii de promovare și valorificare a potențialului turistic al țării noastre și al
județului analizat și s-au analizat și interpretat datele din chestionarele aplicate pe
teritoriul județului Tulcea, primăriilor și pensiunilor turistice și agroturistice, cu
ajutorul ajutorul testului „Hi-pătrat”.
La finalul tezei sunt prezentate Concluziile și recomandările, stabilite în urma
analizei, pentru o mai bună valorificare a potențialului turistic și agroturistic, în
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vederea creșterii nivelului de trai al locuitorilor din mediul rural, al județului Tulcea.
Bibliografia, este ordonată alfabetic și numeric, citată și comentată în teză,
alături de analiza și interpretările proprii. De asemenea, o parte a datelor prezentate în
cadrul tezei, au fost diseminate în cadrul International Symposium „AGRARIAN
ECONOMY AND RURAL DEVELOPMENT - REALITIES AND PERSPECTIVES FOR
ROMANIA” și publicate în volumele de specialitate ale manifestărilor respective.
Anexele, cuprind modelele de chestionare aplicate primăriilor și pensiunilor
turistice și agroturistice din județul Tulcea.
În concluzie, contribuția personală, prezentată în cadrul tezei și rezultată din
analiza datelor culese de pe teren, dovedesc atingerea obiectivelor propuse la
începutul școlii doctorale.

