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Introducere, motivaţia şi scopul cercetării 
 

 

Confruntarea destinaţiilor turistice şi, implicit, a ţărilor în termenii capacităţii de a 

atrage turişti este extrem de dură, iar competiţia trebuie privită la dimensiunile sale reale, fără 

a avea o viziune prea optimistă, întrucât numai în modul acesta se vor putea lua toate 

măsurile necesare pentru a asigura dezvoltarea eficientă a unei destinaţii de vacanţă. Sugerăm 

că pentru a fi capabilă să se impună pe o piaţă concurenţială, destinaţia turistică trebuie să se 

asigure că nivelul calitativ al propriilor produse şi servicii este, cel puţin, comparabil cu cel al 

altor destinaţii. În acest context, industria de turism din diferite ţări, a început să facă eforturi 

susţinute din punct de vedere material, financiar sau informaţional, în vederea dezvoltării 

competitivităţii activităţii turistice pe plan internaţional.  

Apreciem că problema competitivităţii este una actuală şi, în consecinţă, trebuie 

abordată atât la nivel microeconomic, cât şi la nivel macroeconomic. Competitivitatea denotă 

calitate, siguranţă, flexibilitate, eficiență, iar aceste caracteristici ar trebui să fie aşezate pe 

stindardul oricărei destinaţii turistice cu pretenţii. În fond, forţa competitivă a unei destinaţii 

rezidă din avantajele competitive şi elementele distinctive pe care le posedă. 

Dacă privim lucrurile din perspectivă macroeconomică putem observa cum ţările cu 

economii avansate s-au impus relativ uşor într-o poziţie dominantă pe piaţa turismului, 

datorită avantajelor competitive susţinute de nivelul general de dezvoltare, volumul 

investiţiilor publice şi private în domeniul turistic, dar şi în domenii conexe. Remarcăm cum, 

încet încet, apar şi o serie de ţări în curs de dezvoltare, care încep să recupereze în mod 

sistematic din decalajele înregistrate la nivelul performanţelor din turism şi chiar să 

performeze pe diferite axe ale competitivităţii. Este România o astfel de ţară? Teza de 

doctorat intitulată, credem noi, sugestiv “Cercetări prin implicaţiile noilor tehnologii 

informaţionale în contextul creşterii competitivităţii sectorului turistic din România” are ca 

scop, pe de o parte, generarea unui răspuns cât mai pertinent la această întrebare, iar pe de 

altă parte, determinarea stadiului general de adoptare a noilor tehnologii informaţionale şi 

de comunicaţii în sfera activităţii turistice din România şi a implicaţiilor acestor vectori în 

sporirea competivităţii pe piaţă.  

Alegerea acestei teme de cercetare este motivată, într-o foarte mare măsură, de 

dorinţa şi utilitatea unei abordări noi, de natură critică, a activităţii turistice din România, dar 

şi a competitivităţii acestui sector în raport cu alte state din regiune. Această perspectivă de 

cercetare împreună cu opiniile proprii exprimate conferă lucrării, credem noi, valenţe 

originale. 

În mod concret, lucrarea este structurată în şase capitole relativ egale ca încărcătură 

ştiinţifică, ce tratează de la general la particular problematica competitivităţii în turism şi, 

totodată, implicaţiile noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţii în sporirea acesteia. 

Primele capitole ale lucrării au rolul de a lămuri principalele elemente de natură conceptuală 

cu privire la fenomenul competitivităţii. Sunt prezentate aspecte teoretice privind 

competitivitatea în ansamblu, competitivitatea la nivel microeconomic, dar şi competitivitatea 

la nivel naţional şi internaţional. Nu se ezită a se prezenta şi propuneri metodologice de 

măsurare a acestui fenomen, atât la nivel general, cât şi strict raportat la domeniul turismului. 

Lucrarea continuă cu o restrângere a sferei de cercetare şi vizează prezentarea detaliată a 

eforturilor României de revitalizare a industriei turistice şi a stadiului actual de 

competitivitate turistică, raportat la alte state emergente din regiune. 

Una din ipotezele generale ale demersului de cercetare este aceea că, o posibilă cauză 

a competitivităţii mai scăzute a României ca destinaţie turistică este insuficienta utilizare a 

tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii şi minimizarea rolului acestora ca vectori de 

dezvoltare a activităţii de marketing şi management în turism. Plecând de la ideea că 
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managementul şi marketingul reprezintă doi dintre cei mai importanţi factori determinanţi ai 

competitivităţii turistice, suntem de părere că tehnologiile informaţionale pot dinamiza în 

profunzime aceşti factori şi pot aduce un plus valoare care, la un moment dat, ar putea să 

genereze avantaje competitive substanţiale în raport cu concurenţa. Suntem deja conştienţi că 

economia mondială este supusă din ce în ce mai mult influenţelor exercitate de tehnologia 

informației şi comunicaţiilor, iar turismul, ca sector economic de sine stătător, ce se bazează 

pe utilizarea intensivă a informaţiei, nu face notă discordantă.  

Dacă privim lucrurile din perspectivă microeconomică, putem afirma că toate 

organizaţiile orientate spre turism, experimentează impactul tot mai mare a ceea ce este 

cunoscut astăzi ca tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC). Fiecare inovație în sectorul 

TIC poate schimba în mod exponenţial strategia organizaţiilor de turism. Răspândirea 

reţelelor de telefonie mobilă şi, implicit, a telefoanelor inteligente, concomitent cu creşterea 

ratei de acces la internetul de mare viteză şi cu schimbarea principiilor de comunicare online, 

din versiunea one-to-many în cea many-to-many, au stat la baza dezvoltării noilor tehnologii 

informaţionale şi de comunicaţii (NTIC), care au revoluţionat modelelele de afaceri din 

turism. Facem referire atât la internet şi la instrumentele sale specifice, cât şi la noile aplicaţii 

mobile, reţele de socializare, platforme de rezervări, software-uri moderne de gestiune 

hotelieră, sisteme globale de distribuţie etc. 

Apariţia şi dezvoltarea noilor tehnologii informaţionale a permis organizaţiilor de 

turism să profite şi mai mult de pe urma resurselor avute la dispoziţie, prin promovarea 

ofertei turistice pe pieţele internaţionale, dar, în acelaşi timp, au dat naştere la numeroase 

provocări, mai ales în ceea ce priveşte necesitatea reorganizării activităţii şi efectuării de 

investiţii. În acest context, următorul capitol al lucrării are, în prima fază, rolul de a lămuri 

principalele elemente de natură conceptuală privind fenomenul cercetat, iar odată clarificate 

aceste aspecte, demersul continuă cu o prezentare succintă a principalelor tehnologii 

informaţionale şi de comunicaţii cu implicaţii directe în sfera turismului, iar apoi cu 

determinarea gradului de dezvoltare şi utilizare al acestor tehnologii de către România şi 

celelalte state membre UE din Centrul şi Estul Europei, punându-se accent pe analiza 

comparativă România-Bulgaria. 

Ultima parte a lucrării are rolul de a determina modalitatea de gândire a hotelierului 

român în raport cu rolul pe care îl au noile tehnologii informaţionale în creşterea 

competitivităţii turistice, dar şi felul în care se poziţionează acesta faţă de aceste noutăţi 

tehnologice cu implicaţii din ce în ce mai vizibile în industria turismului. Cu alte cuvinte, 

obiectivul fundamental al cercetării aplicative din ultimul capitol vizează delimitarea 

opiniilor hotelierilor români ce activează în zona de litoral a Mării Negre privind implicațiile 

directe şi indirecte ale NTIC în creșterea competitivității turistice a structurilor hoteliere și 

destinațiilor turistice în ansamblu.  

Din punct de vedere metodologic, demersul a urmărit toate etapele prevăzute în 

normele ştiinţifice şi s-a bazat pe numeroase metode de investigare precum observaţia, 

inducţia, deducţia, comparaţia, ancheta socio-statistică, explicaţiile cauzale, fapt ce-i conferă, 

credem noi, şi un pronunţat caracter stiinţific. 

Întreaga lucrare ce se încheie cu elaborarea unui set de concluzii generale, propuneri, 

limite ale cercetării şi posibile direcţii viitoare de dezvoltare a acesteia, se bazează pe un 

demers de natură interdisciplinară, care vizează atât elemente de microeconomie şi 

macroeconomie, cât şi elemente de analiză statistică. Sub rezerva că, inevitabil, există 

posibilitatea ca o parte din informaţiile teoretice, respectiv rezultatele cercetării prezentate pe 

parcursul acestei lucrări, să fie deja perimate la data lecturării acestui material de către cititori 

şi, având, totodată, convingerea că nu am reuşit să surprindem toate aspectele teoretice şi 

practice privitoare la tema cercetată, orice sugestii de completare şi imbunătățire a lucrării 

sunt binevenite. 
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Prezentarea sintetică a capitolelor tezei de doctorat 

 
 

Primul capitol – Conceptul de competitivitate. O incursiune în literatura de 

specialitate – are rolul de a lămuri, aşa cum arată şi titlul, principalele elemente de natură 

conceptuală cu privire la fenomenul competitivităţii. Sunt prezentate aspecte teoretice privind 

competitivitatea în ansamblu, competitivitatea la nivel microeconomic, dar şi competitivitatea 

la nivel naţional şi internaţional.  Dezacordul sau lipsa unanimităţii în definirea conceptului 

de competitivitate a condus, inevitabil, la dezacorduri şi diferenţe de opinii şi în ceea ce 

priveşte metodologia de măsurare a acestui fenomen, tocmai de primul capitol punem în 

lumină şi o serie de abordări metodologice privind studiul competitivităţii, atât la nivel 

microeconomic, cât şi la nivel macroeconomic.  

Constând într-o abordare de la general la particular, primul capitol continuă cu o 

restrângere a sferei de cercetare, accentul fiind pus, de această dată, pe studiul competitivităţii 

în sectorul turismului, cu referire strictă la destinaţiile turistice şi industria hotelieră şi la 

factorii care influenţează competitivitatea acestora, respectiv la metodologia de analiză 

existentă şi practicată în domeniu. Abordările în ceea ce priveşte definirea competitivităţii 

unei destinaţii turistice sunt la fel de diferite precum cele ce privesc definirea conceptului de 

competitivitate în ansamblu. Astfel, în cele ce urmează, vom prezenta o selecţie de definiţii 

elocvente, credem noi, pentru tema abordată: 

Autor Definiţie 

Crouch & Ritchie,1999
1 „...capacitatea unei destinații de a asigura un nivel ridicat de 

trai pentru locuitorii/rezidenţii din acea destinație” 

d’Hauteserre, 2000
2 „...capacitatea unei destinații de a-și menține cota şi poziția pe 

piață şi de a o îmbunătăți în timp” 

Bahar & Kozak, 2007
3 „..capacitatea unei destinaţii turistice de a crea, pe termen 

lung, bunăsatare pentru rezidenţii săi” 

Gursoy și Baloglu, 2009
4 „...capacitatea unei destinaţii de a face faţă concurenței într-o 

manieră eficientă şi eficace...” 

Organizaţia pentru 

Cooperare şi Dezvoltare 

Economică (OCDE), 2013
5 

„...capacitatea unei destinaţii de a-şi optimiza atractivitatea 

pentru rezidenți și non-rezidenți, respectiv a oferi servicii 

turistice de calitate, inovatoare și atractive pentru consumatori 

în vederea creşterii cotei pe piaţa internă şi internaţională, 

asigurând în același timp că resursele disponibile care susțin 

turismul sunt utilizate în mod eficient și durabil” 

Organizaţia Mondială a 

Turismului (OMT), 2015
6 

„Competitivitatea unei destinații turistice este abilitatea de a 

utiliza resursele sale naturale, culturale, umane și resursele de 

                                                           
1
 Crouch, G. I., Ritchie, J. R. B. (1999) Tourism, competitiveness, and societal prosperity. Journal of Business 

Research, 44(3), p. 137, disponibil la http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296397001963, 

accesat la 28.09.2016. 
2
 d’Hauteserre, A.-M. (2000) Lessons in managed destination competitiveness: The case of Foxwoods Casino 

Resort. Tourism Management, 21(1),  p. 23, disponibil la  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517799000977, accesat la 28.09.2016. 
3
 Bahar, O., Kozak, M. (2007) Advancing destination competitiveness research: Comparison between tourists 

and service providers. Journal of Travel & Tourism Marketing, 22(2), p. 62. 
4
 Gursoy, D., Baloglu, S. (2009) Destination competitiveness of Middle Eastern countries: an examination of 

relative positioning. International Journal of Tourism and Hospitality Research, vol 20, p. 24. 
5
 Dupeyras, A., MacCallum, N. (OCDE) (2013) Indicators for Measuring Competitiveness in Tourism. A 

Guidance Document. OECD Tourism Papers, OECD Publishing, disponibil la http://www.tourism-

generis.com/_res/file/4278/49/0/indicatorsforcompetitiveness.pdf, accesat la 29.09.2016. 
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capital în mod eficient, pentru dezvoltarea și furnizarea de 

produse și servicii turistice de calitate, inovatoare, etice și 

atractive, în scopul de a realiza o creștere durabilă în 

concordanţă cu viziunea sa generală şi cu obiectivele sale 

strategice, de a creşte valoarea adăugată în sectorul 

turismului, de a îmbunătăţi şi deversifica componentele sale de 

piață, de a optimiza atractivitatea destinaţiei și beneficiile, atât 

pentru vizitatori, cât și pentru comunitatea locală, totul într-o 

perspectivă durabilă.” 

Forumul Economic Mondial 

(World Economic Forum), 

2015
7 

„...setul de factori și politici care permit dezvoltarea durabilă 

a turismului, care, la rândul său, contribuie la dezvoltarea și 

competitivitatea unei țări” 

 

Există numeroase studii şi modele de analiză a decalajelor între activitatea turistică 

din diferite ţări, însă de departe, una dintre cele mai cunoscute este cea a Indicelui 

Competitivităţii în Turism (ICT), metodologie realizată de Forumul Economic Mondial 

(WEF-World Economic Forum)
8
 împreună cu parteneri din fiecare ţară supusă analizei, 

inclusiv organizaţii internaţionale precum IATA, OMT, WTTC, dar şi organizaţii private 

(companii aeriene, lanţuri hoteliere ș.a.). Din punct de vedere metodologic ICT are rolul de a 

evalua o serie de elemente care stau la baza dezvoltării industriei turistice din 136 de ţări 

diferite (conform ultimului raport publicat în anul 2017). ICT are la bază 14 piloni în jurul 

cărora se articulează măsurarea competitivităţii turismului dintr-o anumită țară (Figura 1.9).  

 
Figura 1.10 – Componentele Indicelui Competitivității în Turism (ICT), anul 2017 

Sursă: adaptare după datele furnizate de World Economic Forum (WFE) – The Travel and 

Tourism Competitiveness Report 2017 

 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) este o organizație 

interguvernamentală cu caracter multi-disciplinar, ce întruneşte 35 de țări membre, însă care 

angrenează în activitatea sa un număr tot mai mare de non-membri din toate regiunile lumii. 

Cu o vastă expertiză, inclusiv în domeniul turismului, OCDE a publicat în aprilie 2013, prin 

                                                                                                                                                                                     
6
 OMT (2015) Report of the Secretary-General. Part I: Current situation and activities. Disponibil la 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ce10003dimplementationpow2014-15en.pdf, accesat la 29.09.2016. 
7
 WEF Global Travel & Tourism Report 2015, disponibil la 

 http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf, accesat 30.09.2016. 
8
 Forumul Economic Mondial  - https://www.weforum.org/, accesat la 03.10.2016 
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intermediul comitetului de turism din cadrul organizației, o listă de indicatori utili 

guvenernelor naționale în analiza și dezvoltarea competitivității sectorului turistic.
9
 Rolul 

acestor indicatori este, printre altele, de a asigura o bună înțelegere a principalilor 

determinanți ai competitivității. Conform metodologiei propuse de OCDE, cei 11 indicatori 

de bază pot fi grupați în patru categorii disctincte după cum urmează: 

 indicatori de măsurare a performanței turismului și a tipurilor specifice de impact; 

 indicatori de monitorizare a capacității destinației în a oferi servicii turistice de 

calitate; 

 indicatori de monitorizare a atractivității unei destinații; 

 indicatori care descriu politici și oportunități economice.  

În ultimii ani, odată cu creşterea concurenţei internaţionale, România a iniţiat 

numeroase demersuri de revitalizare a industriei locale de turism, prin investiţii (încă 

modeste) în infrastructura generală de transport şi de turism, campanii naţionale şi 

internaţionale de promovare, facilităţi fiscale pentru entităţile economice private ș.a. Astfel, 

în cadrul capitolului II – România în matricea competitivităţii turistice. O abordare 

internaţională – am încercat o cuantificare a rezultatelor acestor eforturi şi, implicit, a 

nivelului actual de competitivitate a activităţii turistice din România, în raport alte state 

emergente din Europa. Pentru a reuni sub o titulatură comună toate aceste ţări, am apelat la 

terminologia propusă de Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), care 

foloseşte abrevierea CEE, provenind de la ţările din Centrul şi Estul Europei. Pentru a 

delimita şi mai bine ţările selectate, am ales să adăugăm abrevierii CEE şi terminaţia – UE, 

tocmai pentru a clarifica din start că facem referire la ţările membre ale Uniunii Europene, 

din Centrul şi Estul Europei: 

 Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Ţările Baltice (Estonia, Lituania, 

Letonia) – aderate la Uniunea Europeană în anul 2004; 

 Bulgaria – aderată la Uniunea Europeană în anul 2007, concomitent cu România; 

 Croaţia – aderată la Uniunea Europeană în anul 2013. 

Am preferat să accentuăm analiza comparativă în relaţie cu ţara vecină, Bulgaria, 

întrucât atât România, cât şi Bulgaria prezintă numeroase similitudini de ordin economic, 

geopolitic, istoric sau chiar geografic. Ipoteza de la care am ales să plecăm în acest demers de 

cercetare este faptul că în ciuda acestor similitudini, imediat după anii ’90, perioada ce a 

marcat căderea regimului comunist, fenomenul turistic din cele două ţări a cunoscut o 

evoluţie divergentă. Pe măsură ce industria turismului din Bulgaria, mai ales cea din zona de 

litoral, avea să cunoască o dezvoltare pozitivă, activitatea turistică din România avea să-şi 

piardă sistematic din competitivitate, cel puţin în raport cu principalii concurenţi de la nivel 

regional.  

  Pentru început am ales să facem o scurtă caracterizare a ţărilor selectate prin prisma a 

patru indicatori: populaţie, produsul intern brut (PIB), produsul intern brut per capita 

(PIB/capita) şi ponderea produsului intern brut în cel mondial. Am ales să utilizăm datele 

furnizate de Fondul Monetar Internaţional, şi să evităm, în primă instanţă, utilizarea datelor 

furnizate direct de către Institulele Naţionale de Statistică, tocmai în ideea de a putea asigura 

comparabilitatea rezultatelor. Analiza continuă cu studiul competitivităţii generale folosind 

metodologia propusă de Forumul Economic Mondial prin Indicele Competitivităţii Globale. 

La o scurtă analiză a tabloului general privind indicele competitivităţii globale, observăm că 

România se află pe poziţia 68 din 137 de state, cu un scor general al competitivităţii de 4,3 

puncte, în scădere cu 6 poziţii faţă de anul precedent (poziţia 62 în 2016-2017, din 138 de 

state), deşi scorul general a rămas acelaşi. Conform datelor prezentate, putem observa că, în 

                                                           
9
 Dupeyras, A., MacCallum, N. (OCDE) (2013) Op. cit. 
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comparaţie cu celelalte ţări analizate, România este, prin prisma competitivităţii generale, mai 

slab clasată faţă de țări precum Cehia, Polonia, Slovenia, Ţările Baltice sau chiar Bulgaria.  

Cu referire strictă la domeniul turismului din ţările analizate, am încercat, pornind de 

la datele furnizate de EUROSTAT, să analizăm, în primă fază, evoluţia numărului de sosiri 

de turişti străini în ţările CEE-UE, în perioada 2008-2016. Datele relevă faptul că la nivelul 

regiunii menţionate, cele mai multe sosiri de turişti străini au fost înregistrate în Croaţia 

(peste 13 milioane de turişti străini) şi Cehia (peste 9 milioane). De altfel, cele două țări au 

înregistrat cele mai mari creșteri în ultimii ani. La polul opus, ţările cu cel mai mic flux de 

turişti străini sunt Letonia şi Lituania, ambele cu un volum de sosiri situat în jurul valorii de 

1,5 milioane la nivel anului 2016. În România, în anul 2016, au fost înregistraţi nu mai puţin 

de 2,4 milioane de turişti străini, ceea ce reprezintă 22,6% din numărul total de sosiri 

înregistrate în unităţile de cazare din ţară (10,917,232 turişti rezidenţi şi non-rezidenți). Dacă 

ne raportăm la ţara vecină, Bulgaria, vom constata o inferioritate evidentă a României, prin 

prisma acestui indicator. Pentru anul 2016, Bulgaria a raportat un număr de 3,38 milioane de 

turişti străini, ceea ce reprezintă nu mai puţin de 47% din numărul total de sosiri (7,196,397 

turişti rezidenţi şi non-rezidenți). În aceste condiţii se poate constata că, turismul din Bulgaria 

este susţinut într-o mai mare măsură de turiştii străini, decât în cazul României. 

Dintre ţările analizate, cel mai mare număr de înnoptări a fost înregistrat în Croaţia pe 

toată perioada analizată. Începând cu anul 2012, a avut loc o explozie atât a numărului de 

sosiri, cât şi a numărului de înnoptări. Acest lucru se datorează, în primul rând, investiţiilor 

masive realizate în turism, în perioada de pre-aderare a Croaţiei la Uniunea Europeană, când 

numărul unităţilor de primire turistică a crescut semnificativ. De asemenea, zona de litoral a 

Croaţiei a început să fie promovată din ce în ce mai mult de marii touroperatori europeni. 

Inclusiv în România, de aproximativ 2-3 ani, agenţiile de turism au început să promoveze 

intens această destinaţie, iar cererea este tot mai mare, de la an la an. 

Cel mai scăzut număr de înnoptări este înregistrat, aşa cum ne aşteptam, tot în Ţările 

Baltice – Lituania şi Letonia. Interesant este faptul că Bulgaria se situează cam pe a treia 

poziţie la nivelul regiunii analizate, în ceea ce priveşte numărul de înnoptări, deşi la capitolul 

sosiri situaţia în clasament este mai slabă – locul 5 din 11 ţări analizate. Acest lucru ne arată 

că, în ciuda numărului mai mic de turişti străini, durata medie de şedere a acestora este mai 

mare decât în alte ţări. În cazul numărului efectiv de turişti străini, diferenţa între România şi 

Bulgaria este de 37% în favoarea vecinilor de la sud de Dunăre, iar cu privire la numărul de 

înnoptări înregistrate în structurile de primire turistică, rezultatele sunt mai mari cu peste 

235% în cazul Bulgariei.  

Plecând de la situaţia sosirilor şi înnoptărilor înregistrate în cazul turiştilor străini din 

ţările CEE-UE, am determinat durata medie de şedere, un indicator extrem de important în 

caracterizarea capacităţii unei destinaţii sau țări de a reţine turiştii într-o anumită zonă. 

Rezultatele arată un trend general de descreştere în ceea ce priveşte perioada medie petrecută 

de turiştii străini în unităţile de primire din majoritatea ţărilor analizate. Dintre ţările analizate 

cea mai mare capacitate de a reţine turiştii cât mai mult timp la destinaţie o au Croaţia şi 

Bulgaria (cu 5,26 nopţi, respectiv 4,77 nopţi în anul 2016). La polul opus, cea mai scăzută 

durată medie de şedere a turiştilor străini este înregistrată în Letonia,  România şi Estonia, 

toate aflându-se la diferenţe sensibile una faţă de cealaltă (1,93-1,95 nopţi). Acest rezultat 

denotă o lipsă a infrastructurii turistice moderne şi diversificate care să ţină turiştii ocupaţi cât 

mai mult timp şi, totodată, reflectă faptul că România nu deţine în acest moment produse 

turistice cunoscute, atractive şi vandabile.  

Atât România, cât şi Bulgaria, deţin ieşire la Marea Neagră, iar condiţiile naturale de 

derulare a turismului de litoral sunt, în mare parte similare. Totuşi, rezultatele obţinute de 

România sunt, de asemenea, inferioare ţării vecine, căci dacă litoralul românesc acoperă 

anual cca. 18% din numărul total de înnoptări, în Bulgaria, peste 65% din înnoptări au loc în 
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zona de litoral a Mării Negre. Mai mult decât atât, operatorii turistici bulgari au înţeles ceva 

mai bine faptul că veniturile obţinute din activitatea turistică depind mai degrabă de numărul 

înnoptărilor şi, implicit, de durata medie de şedere a turiştilor decât de numărul efectiv de 

sosiri. Prin urmare, eforturile vecinilor de la sud de Dunăre de a menţine turiştii cât mai mult 

timp la destinaţie, generează rezultate mult mai bune decât în cazul României.  

Analiza din al doilea capitol continuă cu determinarea implicaţiilor economice ale 

turismului în România şi ţările CEE-UE, prin: 

 studiul contribuţiei turismului la PIB; 

 studiul contribuţiei turismului la ocuparea forţei de muncă;  

 exportul de servicii turistice. 

 Luând în calcul toate datele prezentate, putem observa că impactul activităţii turistice 

în economia României este unul relativ modest, comparativ cu celelalte ţări din regiunea 

CEE-UE, atât în ceea ce priveşte crearea locurilor de muncă, în mod direct şi indirect, cât şi 

prin prisma contribuţiei la formarea PIB sau raportat la volumul exporturilor.  

 Din datele furnizate de ultimul Raport World Economic Forum din 2017
10

, cu privire 

la Indicele Competitivităţii în Turism (ICT), România se clasează pe poziţia 68 din 136 de 

ţări, spre deosebire de Bulgaria, în calitate de competitor direct, care ocupă poziţia 45.  

Conform datelor furnizate de Forumul Economic Mondial, putem observa că, în comparaţie 

cu celelalte ţări din regiune, România este, prin prisma competitivităţii sectorului turistic, cel 

mai slab clasată pentru fiecare an din perioada 2009 – 2017 (poziţia 66 în anul 2009, poziţia 

63 în anul 2011, 68 în anul 2013, 66 în anul 2015 şi 68 în anul 2017), scorul general (pe un 

ecart de la 1 – punctaj minim la 7 – punctaj maxim) situându-se în jurul valorii de 3,8 - 4, mai 

puţin în anul 2015, când scăderea a fost ceva mai drastică, la valoarea de 3,78, decădere 

resimţită, de altfel, şi la nivelul celorlalte ţări supuse analizei. În prezent, la polul opus, cea 

mai competitivă țară din punct de vedere turistic este, conform datelor prezentate, Croaţia 

(locul 32, cu 4,4 puncte).  

Din analizele realizate în cadrul capitolului II, constatăm că România reuşeşte să 

devanseze Bulgaria doar la siguranţă şi securitate (prin prisma ratei criminalităţii, eficiența 

serviciilor de poliţie şi gradul de expunere la ameninţarea teroristă) şi resurse culturale, 

decalajele înregistrate în cazul acestor elemente fiind, în orice caz, minore. În rest, la toate 

celelalte capitole evaluate (infrastructură genrală de transport, infrastructură turistică, resurse 

naturale, competitivitatea preţurilor etc.), România înregistrează rezultate mai slabe decât ţara 

vecină. Atât România, cât şi Bulgaria, au destul de multe neajunsuri la numeroase capitole. 

De departe însă cele mai slabe domenii asociate performanţei şi competitivităţii în turism sunt 

cele ce ţin de infrastructura generală de transport şi de resursele culturale din cele două ţări.  

O comparaţie cu media europeană, ne-ar arăta că România este inferioară prin prisma 

majorităţii pilonilor evaluaţi. Singurele domenii în care România deţine o poziţie superioară 

mediei europene sunt deschiderea internaţională şi competitivitatea preţului, ceea ce ne arată 

că ţara noastră este încă o destinaţie accesibilă pentru turiştii străini, din punct de vedere al 

nivelului taxelor de aeroport, dar mai ales a preţurilor la serviciile de cazare şi alimentaţie 

publică. Cu toate acestea, România este mai puțin competitivă față de Bulgaria. 

Una din ipotezele generale ale demersului de cercetare este aceea că, o posibilă cauză 

a competitivităţii mai scăzute a României ca destinaţie turistică este insuficienta utilizare a 

tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii şi minimizarea rolului acestora ca vectori de 

dezvoltare a activităţii de marketing şi management în turism. Plecând de la ideea că 

managementul şi marketingul reprezintă doi dintre cei mai importanţi factori determinanţi ai 

competitivităţii turistice, suntem de părere că tehnologiile informaţionale pot dinamiza în 

                                                           
10

 The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017, https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-

competitiveness-report-2017, accesat la 16.04.2018. 
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profunzime aceşti factori şi pot aduce un plus valoare care, la un moment dat, ar putea să 

genereze avantaje competitive substanţiale în raport cu concurenţa.  

În acest context, capitolul III, cu titlul „Noile tehnologii informaţionale – promovare 

şi necesitate în dezvoltarea activităţii turistice” are, în prima fază, rolul de a lămuri două 

elemente principale de natură conceptuală şi anume trecerea de la tehnologiile informaţionale 

şi de comunicaţii (TIC) la noile tehnologii informaţionale şi de comunicaţii (NTIC). Odată 

clarificate aceste aspecte, demersul continuă cu o prezentare succintă a principalelor 

tehnologii informaţionale şi de comunicaţii cu implicaţii directe în sfera turismului: site-urile 

web, reţelele de socializare, site-urile de videosharing, platformele de recenzii, platformele de 

rezervări b2b şi b2c, realitatea virtuală, tehnologiile wireless etc. De altfel, pentru a pune în 

lumină implicaţiile noilor tehnologii informaţionale în sporirea competitivităţii turistice, am 

abordat doua problematici diferite. Pe de o parte, cunoscând factorii de influenţă ai 

competitivităţii turistice la nivel de destinaţie şi organizaţie turistică, am ales să evaluăm 

modul în care noile tehnologii influenţează aceşti factori, conducând astfel la sporirea 

competitivităţii, iar pe de altă parte, am ales să tratăm NTIC ca factor determinant de sine 

stătător al competitivităţii turistice (Figura 3.3).  

 
Figura 3.3 – Influenta NTIC asupra factorilor determinanti ai competitivitatii turistice 

Sursa: autorul 

 

Aşa cum ne-am obişnuit, lucrarea continuă cu o restrângere a sferei de cercetare după 

principiul pâlniei, accentul fiind pus, de această dată, aşa cum arată şi titlul capitolului IV, pe 

“Implicaţiile noilor tehnologii informaţionale în România şi ţările CEE-UE”. Ideea de la 

care am plecat în fundamentarea acestui capitol este aceea că NTIC pot fi instrumente 

eficiente pentru țările în curs de dezvoltare pentru a-şi promova şi distribui oferta lor de 

turism şi pentru a recupera din eventualele dezechilibre faţă de ţările dezvoltate. În acest 

context, am ales să determinăm gradul de dezvoltare şi utilizare al acestor tehnologii, atât în 

România, cât şi în celelalte ţări din regiune, plecând de la datele furnizate de Forumul 

Economic Mondial, Institutul Internaţional pentru Dezvoltarea Managementului şi Uniunea 

Internaţională pentru Telecomunicaţii.  

Integrarea pilonului TIC în metodologia de calcul a Indicelui Competitivităţii 

Turistice de către Forumul Economic Mondial denotă importanța noilor tehnologii 

informaţionale în revoluţionarea tuturor sectoarelor din industria turismului, dar şi din 

domeniile conexe. Astfel, în ceea ce priveşte disponibilitatea şi gradul de utilizare a 

infrastructurii TIC, România a obţinut 4,7 puncte dintr-un total de 7, situându-se astfel pe 
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poziţia 60 la nivel mondial, sub toate celelalte țări din regiune. La nivelul regiunii CEE-UE, 

cele mai performante țări prin prisma infrastructurii TIC şi a gradului de utilizare a acesteia 

sunt: Estonia (locul 12 cu 6,1 puncte), Cehia (locul 26 cu 5,6 puncte) şi Lituania (locul 33 cu 

5,5 puncte). Comparativ cu celelalte state din regiune, România se situează: 

 pe penultima poziţie în ceea ce priveşte gradul de utilizare a tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicaţii în relaţiile business-to-business; 

 în a doua jumătate a clasamentului regional din punct de vedere al gradului de 

utilizare TIC în relaţiile business-to-consumer; 

 pe ultima poziţie în ceea ce priveşte gradul de penetrare a internetului în 

populaţia ţării; 

 pe poziţia 10/11 din punct de vedere al ratei de abonare la reţelele fixe de 

internet; 

 pe penultima poziţie în ceea ce priveşte numărul de telefoane mobile la 100 de 

locuitori; 

 pe poziţia 8/11 din punct de vedere al ratei de abonare la reţelele mobile de 

internet; 

 la jumătatea clasamentului prin prisma ariei de acoperire a semnalului de 

telefonie mobilă. 

Institutul Internaţional pentru Dezvoltarea Managementului (IMD) a propus un model 

de evaluare a competitivităţii asemănător celui propus de Forumul Economic Mondial, însă 

cu o serie de diferenţe prezentate pe larg în cuprinsul capitolului.
 
La nivelul anului 2017, 

România ocupa locul 9 din 63 de țări supuse analizei, în ceea ce priveşte costurile cu 

telefonia mobilă, ceea ce înseamnă că în ţara noastră costurile sunt printre cele mai scăzute la 

nivelul ţărilor analizate. De asemena, ţara noastră se clasează pe poziţia 46/63 în ceea ce 

priveşte exporturile de tehnologii high-tech, locul 32 prin prisma securităţii cibernetice şi 

locul 16 din punct de vedere al vitezei de navigare pe internet. Totodată, dacă ne raportăm la 

abilităţile populaţiei de a lucra cu noile tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, România 

se clasează la jumătatea clasamentului, ceea ce demonstrează într-o anumită măsură de ce nu 

reuşim să dezvoltăm şi să exportăm mai multe tehnologii high-tech. 
 

Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii (Internaţional Telecommunication 

Union) calculează anual un indice -  ICT Development Index (IDI)
11

 – bazat pe o serie de 

indicatori privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor conveniţi la nivel internaţional.  

În tabelul nr. 4.8 este prezentată analiza comparativă România versus Bulgaria prin 

prisma indicatorilor de determinare a indicelui IDI, datele sursă fiind validate inclusiv de 

Banca Mondială.
12

 Aşa cum se poate observa, România devansează țara vecină doar din 

punct de vedere al procentului gospodăriilor care deţin un calculator şi procentul 

gospodăriilor care deţin o conexiune la internet. Cu toate acestea, populaţia Bulgariei este 

ceva mai deschisă spre utilizarea noilor tehnologii informaţionale, mai ales în condiţiile în 

care diferenţele între cele două ţări cu privire la numărul de abonamente la telefonie mobilă la 

100 de locuitori este mult mai mare în cazul Bulgariei, la fel ca şi numărul de abonamente la 

internet fără-fir/mobil la 100 locuitori. 

 

Tabel 4.8 – Comparaţie România versus Bulgaria prin prisma indicatorilor IDI 

 ROMÂNIA BULGARIA 

Poziţia în clasamentul general IDI 2017 58 50 

Valoarea IDI 2017 6,48 6,86 

Numărul de abonamente de telefonie fixă la 100 19,1 21 

                                                           
11

 http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/index.html, accesat la 04.03.2017. 
12

 http://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?locations=RO, accesat la 06.03.2017. 
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locuitori 

Numărul de abonamente de telefonie mobilă la 100 

locuitori 

106,4 127,2 

Lăţimea de bandă la internet per utilizator (biţi/s) 155,5 175,8 

Procentul gospodăriilor care deţin un calculator 74 60,2 

Procentul gospodăriilor care deţin o conexiune la 

internet 

72,4 63,5 

Rata de penetrare a internetului în populaţia ţării (%) 59,5 59,8 

Numărul de abonamente la internet cu fir/fix la 100 

locuitori 

20,7 23,3 

Numărul de abonamente la internet fără-fir/mobil la 

100 locuitori 

73,7 88,4 

Numărul mediu al anilor de şcoală 10,8 10,8 

Rata de cuprindere a învăţământului secundar în 

populaţie 

92,3 99 

Rata de cuprindere a învăţământului terţiar în populaţie 53,2 73,9 

Sursa: prelucrarea autorului pe baza datelor furnizate de ITU, 2017 

 

Constatăm, de asemenea, că România este ţara cu cea mai mică rată de penetrare a 

internetului, la nivelul regiunii CEE-UE. Dacă în ţara noastră, 59,5% din populaţie are sub o 

formă sau alta acces la internet, în Bulgaria procentul atinge 59,8%. În orice caz ambele țări 

sunt pe ultimele poziţii la nivel regional, întrucât în celelalte nouă țări analizate rata de 

penetrare a internetului se situează în jurul valorii de 70-80%, chiar aproape de 90% cum este 

cazul Estoniei. Datele prezentate sunt validate atât de Forumul Economic Mondial prin 

Indicele Competitivităţii Globale, cât şi de rapoartele Băncii Mondiale.
13

  

Pentru ca analiza să fie cât mai completă, am analizat şi datele furnizate de 

EUROSTAT prin intermediul rapoartelor Comisiei Europene cu privire la utilizarea NTIC la 

nivelul afacerilor din industria turismului.  

Turismul este o activitate intensiv bazată pe resursa umană, şi cu toate că tehnologiile 

informaţionale şi de comunicaţii încep să acapareze din ce în ce mai mult procesele de 

promovare şi vânzare, este nevoie de resurse umane, în speţă de specialişti TIC/NTIC care să 

asigure un nivel ridicat al marketingului online. Datele furnizate de Comisia Europeană 

relevă faptul că în România, doar 2,53% din structurile de primire turistică şi alimentaţie 

angajează specialişti TIC pentru a dezvolta, exploata sau pentru a asigura mentenanța unor 

sisteme şi/sau aplicaţii TIC. Şi la acest capitol România se clasează pe ultima poziţie la nivel 

regional, iar ecartul faţă de Bulgaria este semnificativ (ponderea înregistrată de ţara vecină 

fiind de 12,8%).  

Ponderile ceva mai scăzute în ceea ce priveşte angajarea de specialişti TIC/NTIC se 

pot explica prin faptul că cele mai multe entităţi din turism preferă să externalizeze serviciile 

de dezvoltare, exploatare şi mentenanţă. Ponderea structurilor de primire turistică care 

apelează la externalizare este de 34,6% în cazul României şi 55,9% în cazul Bulgariei. La o 

simplă analiză vom constata că dacă în Bulgaria puţin peste 65% din structurile de primire 

turistică şi alimentaţie aleg, sub o formă sau alta, să apeleze la serviciile unui specialist 

TIC/NTIC, în România, ponderea totală se ridică la doar 50%. Astfel, există premisele că 

activitatea turistică din Bulgaria să fie mai vizibilă în spaţiul virtual, mai eficientă şi totodată, 

performanţele obţinute de aceste entităţi să fie mai însemnate. 

La nivelul regiunii CEE-UE, România se situează, din nou, pe ultima poziţie în ceea 

ce priveşte ponderea structurilor de primire turistică şi alimentaţie care înţeleg rolul unui site 

                                                           
13

 http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2, accesat la 06.03.2017. 
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web şi au ales să-şi construiască unul (42,7%). Faţă de România, în Bulgaria ponderea 

înregistrată este de 47,3%, însă de departe țara în care importanța site-ului web este cel mai 

mult conştientizată este Slovenia, aici aproape 87% dintre unităţile de primire turistică şi 

alimentaţie deţin un site propriu.  

În ceea ce priveşte prezența entitaţilor din turism în Social Media, situaţia dintre 

România şi Bulgaria este echilibrată (ambele ţări înregistrând o pondere de 43%). Merită 

subliniate două aspecte: în primul rând, Slovenia rămâne în topul ţărilor cu cea mai mare 

pondere a unităţilor de primire şi alimentaţie prezente inclusiv în Social Media şi, în al doilea 

rând, Lituania şi România sunt singurele țări la nivel de regiune în care prezența în Social 

Media este mai ridicată decât prezența online prin intermediul unui site web.  

 Capitolul V intitulat “Studiul utilizării NTIC de către structurile hoteliere de pe 

litoralul românesc şi litoralul bulgăresc” se concentrează şi mai mult pe analiza comparativă 

România-Bulgaria din dorinţa de a cuantifica cât mai obiectiv eforturile de sporire a 

competitivităţii turistice întreprinse prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de 

comunicaţii (NTIC) de către două destinaţii turistice: zona de litoral a României şi zona de 

litoral a Bulgariei. Plecând de la premisa că una dintre posibilele explicaţii ale competitivităţii 

mai scăzute şi, implicit, a conversiei mai mici de turişti pe care o au structurile hoteliere de pe 

litoralul românesc comparativ cu unităţile hoteliere de pe litoralul bulgăresc este reprezentată 

de minimalizarea rolului noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţii în dezvoltarea 

competitivităţii şi atractivităţii destinaţiei, în general, şi unităţilor hoteliere în particular, am 

considerat ca fiind de actualitate realizarea unei analize prin care să urmărim familiarizarea 

unităţilor hoteliere situate în aceste destinaţii cu ultimii termeni, tehnici, strategii şi metode de 

asigurare a unei prezenţe eficiente în spaţiul virtual. Prin urmare, capitolul V continuă analiza 

comparativă a celor două zone de litoral, însă, de această dată, dintr-o altă perspectivă şi 

anume una ceva mai concentrată pe analiza gradului de utilizare a unui set restrâns de 

instrumente specifice NTIC, de către structurile hoteliere amplasate în cele două zone de 

coastă ale Mării Negre.  

Obiectivul fundamental în jurul căruia se articulează întregul demers de cercetare este 

acela de a analiza din punct de vedere cantitativ şi calitativ vizibilitatea on-line a structurilor 

hoteliere de pe litoralul românesc şi bulgăresc şi, implicit, gradul de familiarizare şi utilizare 

de către acestea, a noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, cu rol în sporirea 

competitivităţii în spaţiul virtual.  

Ipoteza generală de la care pornim în acest demers este aceea conform căreia 

structurile hoteliere situate în staţiunile litoralului românesc sunt mai puţin familiarizate cu 

noile tehnologii informaţionale şi, prin urmare, gradul de utilizare a acestora este mai scăzut 

decât în cazul structurilor hoteliere de pe litoralul bulgăresc.  

 În subsidiar, prezenta analiză vizează şi următoarele obiective cu ipotezele aferente: 

Obiectiv 1: Determinarea prezenţei online a structurilor hoteliere de pe litoralul românesc şi 

bulgăresc, prin intermediul unui site web. 

Obiectiv 2: Analiza comparativă privind disponibilitatea site-urilor web într-o limbă de 

circulaţie internaţională. 

Obiectiv 3: Determinarea importanţei pe care hotelurile o acordă afişării pe site a tarifelor 

actualizate pentru serviciile prestate. 

Obiectiv 4: Determinarea importanţei pe care hotelurile o acordă implementării pe site a unui 

formular de rezervare. 

Obiectiv 5: Estimarea importanţei pe care hotelurile o acordă integrării pe site a unor 

elemente specifice Social Media (butoane de distribuire a informaţiei-share, butoane de 

apreciere-like). 

Obiectiv 6: Identificarea gradului de utilizare şi afişare pe site a tururilor virtuale sau a 

imaginilor panoramice. 
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Obiectiv 7: Analiza critică a design-ului şi funcţionalităţii site-urilor cercetate.  

Obiectiv 8: Aprecierea gradului de familiarizare a structurilor hoteliere din cele două zone de 

litoral cu notiunea de mobile-friendly prin optimizarea site-ului propriu pentru telefonul 

mobil (smart-phone). 

Obiectiv 9: Determinarea prezenţei online a structurilor hoteliere de pe litoralul românesc şi 

bulgăresc, prin intermediul Facebook. 

Obiectiv 10: Determinarea prezenţei online a structurilor hoteliere de pe litoralul românesc şi 

bulgăresc, prin intermediul Twitter. 

Pentru analiza ofertei turistice a litoralului românesc şi bulgăresc, în general, şi în 

special, în vederea stabilirii nivelului de înţelegere şi utilizare a NTIC pentru sporirea 

competitivităţii de către structurile hoteliere din cele două destinaţii mai sus menţionate, în 

perioada ianuarie-martie 2015, am realizat o cercetare amplă, ce a vizat 614 unităţi hoteliere 

de pe coasta Mării Negre, acestea fiind prezentate în cadrul tabelului nr. 5.1, din punct de 

vedere al categoriei de clasificare/gradului de confort şi a subdestinaţiei. Pentru a determina 

dinamica fenomenului studiat, întreaga analiză a fost reluată cu o periodicitate anuală, în 

perioada 2015-2017, fiind supuse analizei peste 600 de unităţi hoteliere din zona de litoral a 

României şi Bulgariei. 

 

Tabel 5.1 – Structura unităților hoteliere care au făcut obiectul cercetării 

Destinație/Subdestinaţie Clasificare şi nr. structuri analizate TOTAL 

* ** *** **** ***** 

Litoral România 12 104 123 35 7 281 

Litoral Bulgaria 0 10 141 157 25 333 

Sursa: elaborarea autorului 

 

Menţionăm că au fost selectate spre analiză doar unităţile hoteliere situate strict în 

staţiunile de litoral. În acest sens, am avut în vedere următoarele staţiuni: Mamaia, Mamaia 

Nord (Năvodari), Costineşti, Eforie Nord, Eforie Sud, Vama Veche, Cap Aurora, Jupiter, 

Neptun, Olimp, Saturn, Venus din România, respectiv Albena, Nisipurile de Aur, Sunny 

Beach, Constantin şi Elena, Duni, Obzor, Pomorie, Nessebar, Sveti Vlas, Balchik, Sozopol, 

Elenite, Chaika, Riviera, Sunny Day, Russalka, Ravda, Kavarna, Tsarevo, Primorsko, 

Kranevo, Kiten, Byala şi Lozenets din Bulgaria. 

La constituirea grupului țintă s-au avut în vedere datele absolute extrase din lista 

structurilor de primire cu funcţiuni de cazare clasificate din România, realizată şi publicată de 

Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT), ulterior devenită parte componentă a 

Ministerului Turismului
14

 şi din datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică din 

Bulgaria
15

. De asemenea, analiza s-a bazat şi pe datele statistice furnizate de portalul oficial 

de turism al Bulgariei
16

, respectiv pe cele obţinute din analiza site-urilor şi a paginilor 

Facebook, respectiv Twitter ale unităţilor avute în vedere. 

Prin prisma interesului şi preocupărilor manifestate spre comunicarea online prin 

intermediul unui website, semnalele transmise de industria hotelieră din staţiunile litoralului 

bulgăresc sunt ceva mai pozitive decât cele ale companiilor similare din România, căci, 

conform studiului efectuat, la nivelul anului 2017, 65,76% din totalul structurilor hoteliere 

situate pe litoralul bulgăresc deţin propriul site de prezentare, spre deosebire de situaţia 

înregistrată în ţara noastră, unde procentul hotelurilor care au înţeles utilitatea unui site pentru 

creşterea vizibilităţii atinge o valoare de 63,34%. 

                                                           
14

 http://turism.gov.ro/informatii-publice/, accesat la 02.07.2017. 
15

 http://www.nsi.bg/en/content/6941/tourism, accesat la 02.07.2017. 
16

 http://bulgariatravel.org/, accesat la 02.07.2017. 
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Analiza site-urilor întreprinsă în ultimii trei ani arată că operatorii de turism din zona 

de litoral a României sunt interesaţi, mai degrabă, să atragă turişti români şi într-o măsură 

mai mică să îşi optimizeze site-ul în limbile de circulaţie internaţională pentru atragerea 

turiştilor străini. Astfel că, dacă ne raportăm la rezultatele analizei din anul 2017, doar 

44,94% din totalul site-urilor analizate prezintă informaţii în limba engleză. De cealaltă parte, 

unităţile hoteliere bulgăreşti pun un accent mult mai mare pe componenta turistică externă şi 

cumunicării cu aceasta – turişti germani, ruşi, englezi, români – sporind atractivitatea turistică 

a unităţilor şi, totodată, a staţiunii. Structurile bulgăreşti duc o politică de comunicare online 

suficient de orientată către turiştii străini, căci din cele 91,3 procente reprezentând site-urile 

optimizate într-o limbă străină, nu mai puţin de 78% prezintă informaţiile traduse cel puţin în 

trei limbi străine (de regulă, germană, engleză şi rusă sau română), spre deosebire de cazul 

României, unde procentul nu depăşeşte 19%. 

Din aceeași figură constatăm că aproximativ 65,7% din numărul total de structuri 

hoteliere situate pe coasta românească a Mării Negre prezintă pe site-ul propriu oferta/lista de 

preţuri actualizată, în timp ce, din nou, unitățile similare de pe litoralul bulgăresc arată că au 

înţeles ceva mai bine importanţa comunicării în rândul potenţialilor clienţi ce vizitază site-ul, 

a unei imagini clare a planului tarifar practicat (77,16%). 

Cu adevărat interesant şi, pe alocuri, îngrijorător este faptul că mult mai multe unităţi 

hoteliere (80,33%)  situate în staţiunile de litoral din România oferă posibilitatea utilizatorilor 

de a face rezervări online, prin intermediul unui formular, deşi doar 65,73% din totalul 

unităţilor analizate duc o politică de comunicare clară şi la timp a tarifelor practicate. Această 

situaţie, uşor paradoxală, o întâlnim şi în cazul unităţilor de pe litoralul bulgăresc, însă în 

acest caz decalajul este mult mai mic, puţin peste 4 procente. 

Din punct de vedere al integrării pe site a elementelor Social Media, de tipul 

Facebook Like Box, Social Media Tabs cu diferite butoane de “Sharing” ce ajută la 

diseminarea mesajelor transmise de către companie, rezultatele sunt, din nou, ceva mai 

favorabile în cazul structurilor hoteliere bulgăreşti, căci 55,7% dintre acestea, au înţeles 

modul în care funcţionează aceste elemente şi cum pot ele ajuta la îmbunătăţirea activităţii 

unităţii, spre deosebire de cazul litoralului românesc, acolo unde procentajul hotelurilor care 

au implementat pe site astfel de elemente atinge doar 50%.   

Structurile hoteliere de pe litoralul din România par să acorde o mai mare importanţă 

prezenţei active pe Facebook comparativ cu operatorii turistici din zona de litoral a Bulgariei. 

Deşi din punct de vedere al simplei prezenţe pe această reţea de socializare, situaţia generală 

este extrem de echilibrată, structurile hoteliere româneşti par să înţeleagă ceva mai bine faptul 

că în contextul economic actual, prezenţa unei afaceri pe reţelele de socializare a devenit 

condiţie obligatorie în vederea asigurării competitivităţii, însă nu este nici pe departe de 

ajuns. Mult mai importantă este o comunicare activă în Social Media, prin care businessul să 

comunice nu doar cu clienţii deja existenţi ci şi cu prietenii şi contactele lor. 

Rezultatele obţinute în urma prezentei cercetări la nivelul celor două zone de litoral 

sunt în aceeaşi notă cu informaţiile furnizate de Comisia Europeană prin Digital Scoreboard, 

care arată că România înregistrează rezultate mai slabe comparativ cu ţara vecină în ceea ce 

priveşte implementarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţii la nivelul 

structurilor de primire turistică şi alimentaţie. Deşi analiza în dinamică arată, în multe dintre 

cazuri, că decalajele dintre cele două destinaţii se restrâng uşor de la an la an, totuşi trebuie 

remarcat că interesul operatorilor bulgari cu privire la cunoaşterea implicaţiilor NTIC şi 

utilizarea acestora pentru dezvoltarea turismului şi dobândirea competitivităţii pe piaţa 

internaţională rămâne, în continuare, mai pronunţat decât în cazul ţării noastre. Mai mult, 

decidenții bulgari înţeleg, în continuare, mai bine, că avantajele competitive ale zonei de 

litoral trebuie semnalate pe piaţa internaţională prin strategii care să asigure transmiterea 

indiciilor şi semnalelor către un public cât mai numeros şi mai diversificat. 
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Prin intermediul ultimului capitol intitulat “Studiu socio-statistic privind percepţia 

hotelierilor de pe litoralul românesc asupra implicaţiilor NTIC în sporirerea 

competitivităţii turistice” ne-am propus să determinăm modalitatea de gândire a hotelierului 

român în raport cu rolul pe care îl au noile tehnologii informaţionale în creşterea 

competitivităţii turistice, dar şi felul în care se poziţionează acesta faţă de aceste noutăţi 

tehnologice cu implicaţii din ce în ce mai vizibile în industria turismului. Cu alte cuvinte, 

obiectivul fundamental al cercetării aplicative din ultimul capitol vizează delimitarea 

opiniilor hotelierilor români ce activează în zona de litoral a Mării Negre privind implicațiile 

directe şi indirecte ale NTIC în creșterea competitivității turistice a structurilor hoteliere și 

destinațiilor turistice în ansamblu. Pentru atingerea obiectivului propus, am demarat un studiu 

socio-statistic la nivelul structurilor de primire turistică (categoria hoteluri clasificate) situate 

în staţiunile litoralului românesc: Mamaia/Mamaia Nord, Eforie Nord, Eforie Sud, Costineşti, 

Neptun-Olimp, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Mangalia-Saturn şi Vama Veche. Am ales ca 

demersul de cercetare să fie orientat preponderent pe o categorie specifică de subiecţi, 

formată din lucrători din domeniul hotelier (personal din front-office, manageri de rezervări, 

responsabili de marketing, directori generali etc.).  

Pe lângă obiectivul fundamental, cercetarea se articulează şi în jurul următoarelor 

obiective secundare: 

1. Identificarea celor mai importante canale de distribuţie utilizate de structurile 

hoteliere din zona de litoral în vederea generării de rezervări. 

2. Aprecierea rolului pe care îl au canalele de distribuţie electronică în dobândirea de 

către hoteluri a unei poziţii competitive pe piaţă. 

3. Determinarea măsurii în care structurile hoteliere din zona de litoral a României aleg 

să angajeze personal specializat în domeniul marketing-ului pe internet, în vederea 

sporirii competitivităţii pe piaţă. 

4. Delimitarea poziţiei pe care o ocupă ansamblul noilor tehnologii informaţionale şi de 

comuncaţii între celelalte forme de promovare utilizate de structurile hoteliere supuse 

cercetării. 

5. Investigarea infrastructurii NTIC şi a gradului de adaptabilitate la aceasta, manifestat 

de structurile hoteliere din zona de litoral a României. 

 

Ipotezele generale de la care pornim în demersul nostru sunt următoarele: 

 

Preambul: Datele statistice furnizate de Comisia Europeană
17

 arată că ponderea 

vânzărilor online de produse şi servicii turistice în totalul vânzărilor înregistrate de structurile 

de primire şi alimentaţie de pe teritoriul României este printre cele mai scăzute la nivel 

european. Considerăm totuşi că în cazul structurilor hoteliere de litoral situaţia este totuşi 

puţin diferită. 

Ipoteza nr. 1: Cele mai importante canale de distribuţie pentru hotelurile de pe 

litoralul românesc sunt aşa-numitele OTA-uri (Online Travel Agencies) precum 

Booking.com sau Expedia, respectiv canalul direct reprezentat de rezervările recepţionate 

telefonic sau prin e-mail şi cele prin intermediul site-ului web.  

Ipoteza nr. 2: În ciuda faptului că instrumentele online, cât şi OTA-urile câştigă tot 

mai mult teren raportat la volumul de rezervări generate, apreciem că, în prezent, aceste 

                                                           
17

 Importanţa noilor tehnologii informaţionale este subliniată şi de numeroase organizaţii internaţionale care au 

realizat rapoarte speciale prin care analizează în detaliu stadiul actual al adoptării NTIC şi influenţa acestora 

asupra competitivităţii economice generale, sau chiar a activităţii turistice din diferite ţări. Dintre aceste 

organizaţii enumerăm doar cu titlu de exemplu: Forumul Economic Mondial, Institutul Internaţional pentru 

Dezvoltarea Managementului, Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii şi Comisia Europeană prin 

EUROSTAT. 
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canale de distribuţie nu sunt percepute ca surse generatoare de avantaje competitive. Cele mai 

multe dintre unităţile hoteliere din zona de litoral a României îşi fundamentează strategiile de 

distribuţie bazându-se într-o proporţie mare pe canalul direct (rezervări la recepţie sau prin 

email şi telefonic). 

Preambul: O practică des întâlnită în cadrul structurilor de primire turistică este 

aceea a utilizării personalului din diferite departamente, inclusiv pentru a implementa şi 

asigura mentenanţa tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii. Apreciem că acest 

fenomen este ceva mai des întâlnit în România. 

Ipoteza nr. 3: Structurile hoteliere din zona de litoral a României aleg de puţine ori să 

angajeze personal specializat în domeniul marketing-ului pe internet, în vederea sporirii 

competitivităţii pe piaţă. 

Ipoteza nr.4: În cazul structurilor hoteliere situate pe litoralul românesc, noile 

tehnologii informaţionale şi de comunicaţii ocupă o poziţie medie (prin prisma popularităţii) 

în ansamblul formelor de promovare turistică utilizate. Prin urmare, plecăm de la premisa că 

NTIC nu reprezintă, în acest moment, instrumente aflate în topul preferinţelor de utilizare. 

Preambul: Din rezultatele analizelor anterioare cu ajutorul datelor colectate din surse 

secundare, desprindem ideea că, prin prisma disponibilităţii şi utilizării infrastructurii 

TIC/NTIC, România se clasează, de cele mai multe ori, pe ultimele poziţii în clasamentul 

regional CEE-UE. Spre exemplu, datele EUROSTAT arată că, atât România, cât şi ţara 

vecină Bulgaria, sunt ţările cu cele mai mari deficienţe în ceea ce priveşte implementarea 

noilor tehnologii la nivelul structurilor de primire turistică şi alimentaţie.
18

 

Ipoteza nr. 5: Din perspectiva structurilor hoteliere româneşti, infrastructura NTIC şi 

gradul general de adaptabilitate la aceasta se rezumă, de cele mai multe ori, la deţinerea unui 

site web propriu şi la prezenţa pe reţelele de socializare. În aceste condiţii, considerăm că 

gradul general de adoptare a celorlalţi vectori NTIC este mult mai scăzut, comparativ cu 

gradul de prezenţă online prin intermediul site-urilor web şi Social Media. 

Ipoteza nr. 6: Hotelierii chestionaţi sunt de părere că NTIC reprezintă într-o măsură 

mai mare un factor determinant al competitivităţii structurilor hoteliere, decât un factor 

determinant al competitivităţii destinaţiilor turistice în ansamblu. 

 Având în vedere obiectivul fundamental urmărit, am ales să utilizăm chestionarul ca 

instrument de cercetare. Acesta a fost conceput şi consolidat gradual după ce au fost 

consultate, în prealabil, şi alte studii ale fenomenului, atât ale autorilor români, cât mai ales 

cele ale autorilor din literatura de specialitate internaţională.  

Structura chestionarului a fost elaborată în patru secţiuni: 

Secţiunea I –   Informaţii generale despre hotel şi respondent; 

Secţiunea II – Implicaţiile NTIC în activitatea de marketing a hotelului; 

Secţiunea III – Infrastructura NTIC a hotelurilor chestionate; 

Secţiunea IV – Implicaţiile NTIC în creşterea competitivităţii turistice a structurilor 

hoteliere şi destinaţiilor turistice în ansamblu. 

 Secţiunea I cuprinde un număr de 9 itemi şi are ca scop colectarea de informaţii 

generale despre hotelul respondent, cu privire la: 

 Denumirea hotelului (solicităm numele unității pentru a ține o evidență clară  a 

respondenților și pentru a evita situațiile de dublu răspuns); 

 Clasificarea oficială a hotelului în funcţie de numărul de stele; 

 Numărul de angajaţi ai hotelului; 

 Dimensiunea hotelului prin prisma numărului de camere; 

 Vechimea hotelului pe piaţă; 

                                                           
18

 Consultând datele puse la dispoziţie şi de celelalte organizaţii amintite deja, am constatat că, în linii mari, 

rezultatele EUROSTAT sunt confirmate. 
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 Tipul de management hotelier practicat (hotel independent, hotel de lanţ, hotel ce 

aparţine unui grup de hoteluri independente etc.); 

 Piaţa ţintă a hotelului (piaţa internă, piaţa externă); 

 Poziţia deţinută de respondent; 

 Vechimea în muncă a respondentului. 

  Această secţiune cuprinde întrebări introductive, majoritatea fiind întrebări închise cu 

răspuns multiplu, dar și o întrebare deschisă, cu câmp de informaţie, pentru determinarea 

poziției deținută de respondent în cadrul hotelului.  

Secţiunea II cuprinde un număr de 5 întrebări cu trimitere la: 

 Cele mai importante canale de distribuţie utilizate de către hotelurile chestionate şi 

locul canalelor de distribuţie online în ansamblul general; 

 Canalele de distribuţie care asigură cel mai important avantaj competitiv în raport cu 

concurenţa; 

 Existenţa în cadrul hotelurilor a unui responsabil cu activitatea de marketing pe 

internet; 

 Cele mai importante forme de promovare utilizate de hotelurile chestionate şi locul 

instrumentelor online în ansamblul general. 

  Dintre aceste 5 întrebări, 3 sunt structurate sub forma unei matrici de răspuns, 

totalizând un număr total de 23 de itemi, a căror răspunsuri pot fi măsurate cu ajutorul unei 

variante a scalei ordinale şi anume „diferenţiala semantică”, respondentul trebuind să acorde 

fiecărui item un punctaj pe o scară de la 1 la 5, corespunzătoare calificativului care, în opinia 

lui, este cel mai reprezentativ. Celelalte două întrebări sunt închise, cu alegere multiplă. 

Secţiunea III cuprinde un set de 11 itemi dihotomici şi are ca scop determinarea 

gradului de adaptabilitate a hotelurilor chestionate la noile tehnologii informaționale și de 

comunicații din sfera turismului prin: 

 Utilizarea sistemelor informatice de tip CRM (Customer Relationship Management), 

prin care hotelul poate analiza informaţii despre clienţi, pentru a putea lua ulterior 

decizii de marketing; 

 Utilizarea sistemelor informatice pentru ţinerea evidenţei contabile; 

 Utilizarea sistemelor informatice pentru Email Marketing; 

 Utilizarea sistemelor informatice pentru gestiunea rezervărilor (softuri de gestiune 

hotelieră); 

 Deţinerea unui website propriu de prezentare, rezervare etc.; 

 Utilizarea softurilor specializate de facturare; 

 Utilizarea reţelelor de socializare pentru promovare, relaţii publice; 

 Asigurarea de acces liber la internet prin conexiuni cu fir şi wireless. 

Secţiunea IV urmăreşte prin intermediul a 25 de afirmaţii percepţia hotelierilor de pe 

litoralul românesc cu privire la implicațiile NTIC în creșterea competitivității turistice a 

structurilor hoteliere și destinațiilor turistice în ansamblu. Secțiunea este la rândul ei 

structurată în trei subsecţiuni astfel: 

 NTIC ca factor dinamizator al activității de marketing hotelier (MKT); 

 NTIC ca factor dinamizator al activității de management hotelier (MNG); 

 Un set de 5 itemi generali, cu rol în emiterea unor concluzii preliminare (GEN). 

  Pentru măsurarea răspunsurilor din cadrul acestei secțiuni, s-a utilizat o variantă a 

scalei ordinale şi anume „diferenţiala semantică”, respondentul trebuind să acorde fiecărei 

afirmaţii un punctaj pe o scară de la 1 la 5, corespunzătoare calificativului care, în opinia lui, 

este cel mai reprezentativ (1 echivala cu răspunsul „nu sunt deloc de acord”, iar 5 – „sunt 

complet de acord”). Toți itemii utilizați în această secțiune sunt de opinie și încearcă să 

surprindă poziţia subiectului în raport cu fenomenul studiat. Totodată, itemii ultimei secțiuni 
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încearcă să surprindă atitudinile, credințele subiecților cu privire la implicațiile noilor 

tehnologii informaționale și de comunicații în eforturile de sporire a competitivității turistice. 

  Pentru buna desfăşurare a prezentei cercetări aplicative, am mizat pe participarea 

activă a următoarelor categorii de persoane: 

 Respondenţii – reprezentanţii structurilor hoteliere vizate, atât în faza de pre-testare, cât 

şi în faza de aplicare a chestionarului: 

o Etapa de pre-testare (25 de reprezentanţi a unor unităţi hoteliere din judeţele 

Suceava (7), Botoşani (5), Iaşi (8) şi Neamţ (5)); 

o Etapa de aplicare a chestionarului final (157 de reprezentanţi ai structurilor 

hoteliere din zona de litoral a României). 

 Operatorul (persoana care a aplicat chestionarul atât în faza de pre-testare, cât şi în faza 

de anchetă finală); 

 Grupul de specialişti care a contribuit la validarea instrumentului de cercetare şi care a 

supervizat întregul demers, în diferite faze ale acestuia: 

o 2 economişti din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava; 

o 1 economist din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti; 

o 1 economist din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; 

o 1 economist din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu; 

o 1 statistician din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava. 

  Iniţial, chestionarul conceput a beneficiat de o testare-pilot pe un eşantion de 25 de 

hotelieri din județele Suceava, Botoșani, Neamţ și Iași. Rolul pre-testării a fost acela de a 

asigura claritatea şi caracterul cuprinzător al întrebărilor din chestionar, identificarea 

întrebărilor ce conţin anumite erori de formulare ce pot genera răspunsuri vagi, ambigue sau 

chiar incorecte din punct de vedere statistic, determinarea dimensiunii optime a 

chestionarului şi a timpului necesar respondentului pentru a răspunde la toate întrebările.  

  Având în vedere obiectivul general urmărit, în faza iniţială, am optat pentru metoda 

de cercetare pe bază de anchetă indirectă. În acest sens, chestionarul a fost urcat pe platforma 

www.isondaje.ro, iar ulterior a fost distribuit spre completare prin poşta electronică. 

  Întrucât numărul de răspunsuri obţinut nu a fost mulţumitor, am decis să continuăm 

ancheta într-o maniera directă.  Astfel, în perioada 29 iunie – 06 iulie, am efectuat, personal, 

o deplasare pe teren în toate staţiunile de litoral vizate în faza iniţială a cercetării şi am vizitat 

nu mai puţin de 123 de unităţi hoteliere. Printr-o selecţie raţională, pe baza presupunerilor 

personale asumate şi a rezultatelor din prima etapă a anchetei indirecte, am cuprins doar acele 

unităţi de observare care au fost relevante, din punct de vedere al informaţiilor utilizate, 

pentru domeniul investigat. Mai exact, am ales toate unităţile hoteliere care s-au regăsit pe 

lista unităţilor care nu au răspuns solicitării prin e-mail sau pentru care nu am găsit o adresă 

de email în urma căutărilor succesive pe Google. În majoritatea cazurilor solicitarea de 

completare a chestionarului a fost adresată direct personalului din front-office. 

În urma celor 123 de solicitări adresate, rata de răspuns a fost de 77,2%. Mai exact, 

am reuşit să obţinem un număr total de 95 răspunsuri. În urma analizei chestionarelor 

completate, au fost elimitate cele completate superficial, iar numărul final de răspunsuri 

valide a rămas la 89. Având în vedere răspunsurile unice primite în etapa anchetei indirecte şi 

a cele directe, a reieşit un număr total de 157 răspunsuri valide, ce au constituit baza pentru 

prelucrarea şi interpretarea datelor. 

Rezultatele analizelor statistice au indicat că percepţia privind importanţa utilizării 

metodelor online este semnificativ mai puternică decât a metodelor tradiţionale, iar hotelierii 

cred de asemenea că, contribuţia canalelor de distribuţie online în vederea obţinerii unui 

avantaj competitiv mai ridicat este semnificativ mai mare în comparaţie cu a celor 

tradiţionale.  
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Parcurgând paşii spre o analiză şi mai profundă am găsit că nu există o corelaţie între 

importanţa declarată de hotelieri atribuită canalelor de distribuţie tradiţionale în vederea 

generării de rezervări şi numărul de stele deţinute de hoteluri. De asemenea, există o corelaţie 

pozitivă între nivelul de clasificare al hotelurilor şi importanţa utilizării canalelor de 

distribuţie online pentru generarea de rezervări. 

În plus, nu am găsit ar exista o corelaţie semnificativă între nivelul de clasificare al 

hotelurilor şi perecpţia privind contribuţia canalelor de distribuţie traditionale în vederea 

obţinerii unui avantaj competitiv, dar în schimb am găsit corelaţii semnificative în cazul 

canalelor online. Apoi, pe de o parte am găsit că există o corelaţie pozitivă între percepţia 

privind importanţa utilizării canalelor de distribuţie tranditionale, atât privind importanţa lor 

în generarea de rezervări cât şi în creşterea competitivităţii structurilor hoteliere şi numărul de 

camere. Pe de altă parte, rezultatele indică că nu există o corelaţie între mărimea hotelurilor 

prin prisma numărului de camere şi metodele de distribuţie online nici când e vorba de 

importanţa acestor canele în generarea de rezervări şi nici în sporirea competitivităţii 

structurilor hoteliere. Aceste rezultate par să contrazică rezultatele de mai sus în care canalele 

online erau favorite. 

În plus, am găsit că există diferenţe semnificative între canalele individuale de 

distribuţie (fără a ţine cont de clasificarea tradiţional, online) atât în privinţa percepţiei 

privind importanţa generării de rezervări, cât şi privind percepţia privind creşterea 

competitivităţii. 

De asemenea, există o diferenţă semnificativă între popularitatea metodelor de 

promovare online şi cele tradiţionale. Metodele online sunt mult mai populare. Însă foarte 

interesant este un alt aspect şi anume faptul că hotelierii care au ca ţintă piaţa românească 

sunt mai adaptaţi la tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii decât cei care au ca ţintă 

piaţa din străinătate.  

Apoi, hotelierii au fost de acord că tehnologiile informaţionale trebuie folosite în 

unele domenii de activitate mai mult decât în altele.  

În final, cercetarea a găsit că există o corelaţie între vechimea hotelului şi percepţia 

privind contribuţia canalelor online la creşterea competivităţii, însă aceste date trebuie 

interpretate cu prudenţă cel puţin în cazul acestui rezultat semnificativ, deoarece valoarea lui 

p este mai mare decât 0.01, ceea ce ne sugerează ca ar fi nevoie de un studiu replică.  

Concluzii ale cercetării aplicative 

În general, percepţia hotelierilor români este că metodele online sunt mai importante 

şi mai competitive. Clasificarea structurilor hoteliere prin prisma numărului de stele nu 

corelează cu metodele traditionale de distribuţie, nici cand este vorba de importanta lor pentru 

generarea de rezervări şi nici pentru creşterea competitivităţii. În acelaşi timp, canalele de 

distribuţie online corelează semnificativ cu numărul de stele pentru obţinerea unei 

competitivităţi mai mari, cu importanţa lor în ceea ce priveşte generarea de rezervări, ceea ce 

indică foarte clar că percepţiile sunt mai degrabă favorabile canalelor online şi nu celor 

tradiţionale.   

Rezultatele par contradictorii privind relaţia dintre mărirea structurilor hoteliere prin 

prisma numărului de camera deţinute şi importanţa acordată canalelor online şi celor 

tradiţionale, în ceea ce priveşte generarea de rezervări sau pentru sporirea competitivităţii, 

însă la o analiză mai atentă se pare că rezultatele sunt logice şi corecte. În fond, calitatea 

serviciilor hoteliere se exprimă mai bine prin numărul de stele decât prin numărul de camere, 

iar mărimea structurilor hoteliere se măsoară prin numărul de camere şi nu prin numărul de 

stele. Ceea ce înseamnă că numărul de stele este un indicator pentru calitatea serviciilor 

hoteliere, iar numărul de camere este un indicator pentru mărimea structurii hoteliere adică 

cantitate. Astfel, privind din nou la corelaţii putem afirma că atunci când se ia în calcul 

calitatea structurilor hoteliere, canalele online corelează pozitiv cu numărul de stele deţinute 
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de hoteluri, dar nu găsim nici o corelaţie cu canalele de distribuţie tradiţionale. Pe de altă 

parte, dacă se ia în calcul cantitatea, adică mărimea structurilor hoteliere, atunci vom găsi 

corelaţii pozitive între numărul de camere şi canalele tradiţionale de distribuţie. Rezumând în 

cuvinte mai simple, atunci când hotelierii au în minte calitatea, cresc în importanţă şi 

competitivitate canalele online de distribuţie, iar când au în minte cantitatea cresc în 

importanţă şi competitivitate canalele tradiţionale.  

Am găsit că metodele de promovarea online sunt aproximativ de două ori mai 

populare decât metodele de promovare tradiţionale. În plus, faptul că hotelierii care au ca 

ţintă piaţa românească declară o adaptabilitate mai mare la tehnologiile informaţionale şi de 

comunicaţii decât cei care au ca ţintă piaţa din străinătate, se poate explica prin dezechilibrul 

numeric dintre grupul hotelurilor care au ca ţintă piaţa românească (N = 106) şi cele care au 

ca ţintă piaţa din străinătate (N = 35). Această ipoteză ar trebui în orice caz reverificată, mai 

ales că valoarea lui p este .025, valoare semnificativă dar care necesită o replicare. 
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Concluzii finale ale tezei de doctorat 
 

 

În prezenta lucrare am plecat de la premisa că pentru o evaluare cât mai completă a 

gradului de competitivitate turistică a unei destinaţii este nevoie de o serie complexă de 

analize bazate pe date concrete. Asumându-ne riscul de a ne fi criticate ideile, reiteram faptul 

că suntem adepţii unei evaluări preponderent cantitative în detrimentul abordărilor strict 

calitative. De altfel, literatura de specialitate din ţara noastră, în special cea care tratează teme 

legate de potenţialul turistic al României, are tendinţa a de fi, de multe ori, subiectivă şi de a 

supraevalua, poate involuntar, elementele de potenţial analizate. De asemenea, discuţiile din 

spaţiul public pun, de multe ori, pe primul loc „potenţialul de neegalat al ţării”, fiind astfel 

parte la un laudatio general adresat resurselor naturale şi culturale ale României. Mare parte 

din aceste dezbateri au ca finalitate exprimarea unei idei cu care, cel mai probabil, ne-am 

obişnuit deja: „potenţialul turistic al României nu este suficient exploatat”. Din punctul 

nostru de vedere, astfel de discuţii pleacă de la o premisă greşită şi anume, aceea că România 

are un potenţial natural şi antropic de neegalat, iar acest potenţial trebuie exploatat intensiv. 

Ceea ce dorim să subliniem nu este nici pe departe ideea că România n-ar avea potenţial 

turistic, ci doar faptul că, din punctul nostru de vedere, atât analiza resurselor naturale, cât şi 

cea a resurselor culturale care întregesc tabloul potenţialului turistic al unei ţări, trebuie făcută 

cu mare atenţie şi într-o manieră nepărtinitoare, pe cât posibil, în comparaţie cu alte ţări. În 

condiitile în care o analiză calitativă ar fi, din start, supusă subiectivităţii, am propus o 

abordare cantitativă de evaluare care, făcând abstracţie de propriile ei limite, poate prezenta, 

credem noi, într-o manieră ceva mai obiectivă starea reală a potenţialului turistic al României. 

Astfel vom constata că România are, într-adevăr, un potenţial turistic destul de bogat, însă nu 

atât de bogat precum a multor alte ţări din lume, în condiţiile în care luăm în calcul faptul că 

la nivel mondial România este plasată în a doua jumătate a clasamentului, în cazul 

potenţialului natural şi pe locul 49 din 184 de ţări, în cazul potenţialului cultural. 

Mai mult decât atât, prin prezenta lucrare am încercat să arătăm că discuţiile privind 

competitivitatea turistică a ţării nu trebuie să se rezume doar la elementele de potenţial 

natural şi antropic. Pentru ca o ţară să poată fi competitivă din punct de vedere turistic pe 

piaţa internaţională este nevoie şi de o infrastructură generală şi turistică dezvoltată, un mediu 

de afaceri deschis şi atractiv pentru investitori, o legislaţie stabilă, un nivel ridicat al 

securităţii populaţiei locale şi turiştilor, un sistem medical performant şi pregătit ori de câte 

ori este nevoie pentru a interveni în situaţii limită, o piaţă eficientă a forţei de muncă şi 

resurse umane bine pregătite (nu doar calificate), o infrastructură tehnologică şi de 

comunicaţii performantă ș.a.  

Aceste elemente au fost analizate în cadrul primei părţi a lucrării, prin comparaţie cu 

rezultatele înregistrate de alte zece ţări membre UE din Centrul şi Estul Europei. Rezultatele 

analizei comparative arată că ţara noastră nu excelează la niciunul din capitolele enumerate. 

Comparativ cu majoritatea ţărilor din regiune, România înregistrează deficiențe mai mari în 

ceea ce priveşte mediul de afaceri, nivelul general de siguranţă şi securitate, sistemul de 

sănătate publică, resursele umane, gradul de pregătire tehnologică, sustenabilitatea mediului 

şi infrastructura de transport (în special rutieră şi pe cale ferată). Rezultate medii la nivel 

regional sunt înregistrate în ceea ce priveşte deschiderea internaţională, potenţialul turistic 

natural şi cultural, infrastructura turistică şi preţ. De altfel, prin prisma tarifelor România este 

una dintre cele mai bine poziţionate țări la nivel European, ceea ce, din punctul nostru de 

vedere, nu reprezintă neapărat un punct forte pe termen lung, mai ales dacă luăm în calcul că 

salariile din turismul românesc sunt printre cele mai scăzute în ansamblul economiei. Mai 

mult decât atât, ponderea încasărilor din turism la formarea PIB este una dintre cele mai 

scăzute la nivel european. Prin urmare, din punctul nostru de vedere, România, în calitate de 
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destinaţie turistică, trebuie să găsească alte domenii în care să devină competitivă pe piaţa 

internaţională, înainte de preţ. Cu atât mai mult cu cât, în ciuda preţurilor relativ scăzute 

pentru serviciile turistice, numărul de sosiri de turişti străini în destinaţiile româneşti este 

printre cele mai mici din regiune, iar durata medie de şedere a turiştilor din străinătate este de 

aproximativ 2 zile, sub cea înregistrată în toate celelalte ţări UE din Centrul şi Estul Europei. 

Creşterea concurenţei a fost resimţită pe deplin, din punct de vedere turistic, de către 

România atunci când staţiunile turistice de pe litoralul bulgăresc au început să devină extrem 

de competitive şi atractive pe piaţa românească. Dacă în România nu s-a cristalizat până în 

momentul de faţă o nişă sau o formă de turism predominantă, Bulgaria s-a remarcat în timp 

ca destinaţie turistică de litoral, segment care atrage an de an circa 65% dintre toţi turiştii care 

vizitează ţara. În cazul turismului de litoral diferenţele între cele două ţări au început să apară 

şi să se accentueze treptat, după Revoluţie, când modul de gestionare, promovare şi 

dezvoltare a patrimoniului turistic de pe coasta Mării Negre şi, implicit, a activităţii turistice 

în sine, a cunoscut o evoluţie diferită. Diferenţele se văd şi astăzi dacă luăm în calcul faptul 

că pe litoralul bulgăresc sosesc anual în structurile de primire turistică între 1,8 şi 1,9 

milioane de turişti dintre care aproximativ 85% turişti străini, în timp ce în România sosesc 

anual în unităţile cu funcţiuni de primire turistică aproximativ 900 de mii – 1 milion, dintre 

care maxim 4% reprezintă turiştii sosiţi din străinătate.  

Din nefericire pentru România, conform Consiliului Mondial al Turismului şi 

Călătoriilor, nici estimările pentru următorii zece ani nu sunt atât de încurajatoare pentru a 

putea crede că turismul ar putea deveni în viitor o activitate care să susţină economia 

naţională. Doar investiţiile sunt cele ce ar putea să-i ofere României un parcurs interesant în 

contextul european actual. În condiţiile în care există disparităţi evidente în ceea ce priveşte 

atât infrastructura, cât şi contribuţiile relative ale turismului la economia naţională a ţărilor 

din regiune, România trebuie să se plaseze cât mai bine pentru a valorifica cererea turistică 

prognozată, de aceea este necesar ca în contextul concurenţei internaţionale, investiţiile din 

turism să fie inteligente şi cât mai bine direcţionate. Pentru realizarea de investiţii inteligente 

este nevoie de o colaborare strânsă între sectorul public şi privat din turism şi din domeniile 

conexe, dar şi de realizarea unor eforturi în a deveni atractivă ca ţară pentru investitorii 

străini. Considerăm că eliberarea barierelor în dezvoltarea infrastructurii turistice şi a celei 

generale poate contribui la câştigarea unei poziţii puternice şi competitive a turismului 

românesc pe piaţa internaţională. 

Promovarea imaginii turistice din România se află încă într-un stadiu incipient, 

comparativ cu acțiunile derulate de alte țări. În primul rând este nevoie de o creștere a 

eforturilor de promovare, dar și o mai bună gestionare a campaniilor care se lansează, a 

producției de materiale (flyere, cataloage, hărți etc.), a site-urilor oficiale de promovare a 

României turistice, punându-se accent pe schimbarea imaginii mediatice lipsită de consistenţă 

pe care România o are peste hotare. 

O altă problemă semnalată de-a lungul timpului este faptul că în literatura de 

specialitate, accentul a căzut, de cele mai multe ori, pe potențialul turistic al României și 

foarte puțin pe partea de dezvoltare, restructurare sau promovare. Îmbunătățirea 

infrastructurii, scăderea corupției, creșterea economică și a nivelului de trai sunt doar câteva 

dintre elementele principale care trebuie luate în considerare pentru a crea condițiile necesare 

în vederea dezvoltării durabile a turismului. Fără dezvoltarea durabilă a tuturor domeniilor 

este imposibil să se pună pilonii unei dezvoltări durabile în sectorul turismului.  

Mai mult decât atât, considerăm că este imperios necesară maximizarea eforturilor de 

înţelegere, adoptare şi utilizare a noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţii (NTIC) 

în vederea dezvoltării şi modernizării proceselor de marketing şi management la nivel de 

organizaţie de afaceri sau destinaţie turistică, mai ales în contextul actual în care turismul 

este un sector ce se bazează în mod intensiv pe informaţie și comunicare. Astăzi, NTIC 
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reprezintă un factor-cheie pentru destinaţiile dezvoltate dar mai ales pentru cele în curs de 

dezvoltare în organizarea și promovarea ofertei lor de turism pe pieţele internaţionale, 

interacţionând în permanenţă în mod direct cu consumatorii şi distribuitorii de servicii 

turistice.  

Considerăm că rolul NTIC în sporirea competitivităţii se materializează, în primul 

rând, prin apariţia unor tehnologii ultramoderne care sunt astăzi intensiv utilizate în 

activitatea agenţiilor de turism, firmelor de transport sau structurilor de primire turistică 

(sisteme globale de distribuţie, software-uri de gestiune hotelieră, platforme de rezervări B2C 

etc.), iar în doilea rând, prin influenţa exercitată asupra factorilor determinanţi ai 

competitivităţii (management, marketing, resurse umane, preţ, sustenabilitate, accesibilitate, 

inovaţie etc.). Cu alte cuvinte, aşa cum am susţinut şi pe parcursul prezentei lucrări, suntem 

adepţii ideii conform căreia NTIC exercită o influenţă directă, cât şi una indirectă asupra 

competitivităţii turistice. 

Aşa cum am putut observa în cadrul materialului, de departe cel mai mare impact 

asupra turismului l-a avut internetul şi instrumentele sale de informare şi comunicare, datorită 

acoperirii globale şi implicaţiilor sale în creşterea eficienţei şi îmbunătăţirea fluxului 

informaţional. Totodată, internetul a schimbat drastic modul de distribuţie a produselor şi 

serviciilor turistice, a schimbat structura pieţelor, a modificat raporturile concurenţiale şi a 

determinat, în anumite limite, competitivitatea diferitelor destinaţii turistice de pe mapamond. 

Prezența pe internet a oricărei destinaţii turistice a devenit astfel, nu numai necesară, ci şi 

imperativă, mai ales în condiţiile în care turismul este un domeniu extrem de dinamic şi 

sensibil. Mai mult decât atât, înţelegerea oportunităților aduse de internet în industria 

turismului ar trebui să devină o prioritate inclusiv pentru autoritățile publice la nivel local, 

regional şi naţional din toate ţările în care există pretenţia ca turismul să devină un sector 

economic competitiv. Aşa cum am menţionat de nenumărate ori în cadrul lucrării, pe lângă 

înţelegerea oportunităţilor generate de noile tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, 

adoptarea şi punerea în aplicare a acestora devine crucială pentru supraviețuire, dar mai ales 

pentru dezvoltare şi sporire a competitivităţii turistice. 

Importanţa noilor tehnologii informaţionale este subliniată şi de numeroase 

organizaţii internaţionale care au realizat rapoarte speciale prin care analizează în detaliu 

stadiul actual al adoptării NTIC şi influenţa acestora asupra competitivităţii economice 

generale, sau chiar a activităţii turistice din diferite ţări. În urma analizei datelor puse la 

dispoziţie de Forumul Economic Mondial, Institutul Internaţional pentru Dezvoltarea 

Managementului, Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii şi Comisia Europeană prin 

EUROSTAT, concluzionăm prin a afirma că decalajul dintre România şi celelalte ţări din 

regiunea CEE-UE din punct de vedere al competitivităţii turistice este determinat, într-o 

oarecare măsură, şi de nivelul componentei NTIC, ca pilon în analiza competitivităţii în 

turism sau ca factor dinamizator al celorlalţi piloni. Prin prisma disponibilităţii şi utilizării 

infrastructurii TIC/NTIC, România se clasează, de cele mai multe ori, pe ultimele poziţii în 

clasamentul regional. 

Deşi România deţine o reţelistică destul de bine pusă la punct (mai ales în zona 

urbană), iar viteza de navigare pe internet este una dintre cele mai bune la nivel european, 

rata de penetrare şi utilizare a internetului în populaţia ţării este destul de scăzută comparativ 

cu celelalte state din regiune. Acest lucru este explicat de insuficienta dezvoltare a 

infrastructurii TIC în zona rurală, cauzată la rândul ei de numeroşi factori precum: 

insuficienta dezvoltare economică şi puterea scăzută de cumpărare a populaţiei, dar şi nivelul 

relativ scăzut al educaţiei în ceea ce priveşte utilizarea TIC. Deşi avântul tehnologiilor 

informaţionale şi de comunicaţii s-a produs după anii 90, deci într-o perioadă în care inclusiv 

ţări precum România sau Bulgaria făceau deja parte din economia liberă de piaţă, decalajele 

înregistrate în perioada regimului comunist (de natură economică, dar mai ales socio-
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culturală), au fost, se pare, greu de recuperat în anii ce au urmat, prin urmare, acest avânt al 

tehnologiilor informaţionale s-a produs cu o oarecare întârziere în zona sud-estică a Europei. 

Abia în ultimii ani, România a început să înregistreze progrese ceva mai semnificative în ceea 

ce priveşte accesul populaţiei la Internet, reducând decalejele faţă de celelalte ţări europene. 

Românii beneficiază de o acoperire largă a conexiunii la internet rapid în zonele urbane, iar 

utilizarea internetului mobil este în creştere. Totuşi, în ciuda acestor evoluţii, rata de 

digitalizare a economiei, inclusiv a serviciilor publice, precum și nivelul de competențe 

digitale sunt încă reduse în România comparativ cu celelalte ţări ale Uniunii Europene. 

Gradul ceva mai scăzut de înţelegere şi utilizare a NTIC la nivelul populaţiei se 

răsfrânge şi asupra afacerilor din turism. Spunem asta întrucât rezultatele analizei realizate în 

cadrul prezentei lucrări arată că, atât România, cât şi ţara vecină Bulgaria, sunt ţările cu cele 

mai mari deficienţe în ceea ce priveşte implementarea noilor tehnologii la nivelul structurilor 

de primire turistică şi alimentaţie. Astfel, cele două ţări ocupă ultimele locuri la nivel regional 

în ceea ce priveşte gradul de dotare al angajaţilor cu dispozitive mobile, gradul de utilizare a 

NTIC pentru realizarea de vânzări online, ponderea structurilor de primire turistică şi de 

alimentaţie care oferă training angajaţilor pentru îmbunătăţirea competențelor TIC, ponderea 

structurilor de primire turistică şi de alimentaţie publică care deţin un site web sau a celor 

care utilizează vectorii Social Media etc. Merită remarcat totodată că, spre deosebire de 

România, Bulgaria înregistrează totuşi rezultate mai bune la aproape toate aspectele analizate, 

ceea ce demonstrează că interesul operatorilor bulgari cu privire la cunoaşterea implicaţiilor 

NTIC şi utilizarea acestora pentru dezvoltarea turismului şi dobândirea competitivităţii pe 

piaţa internaţională este mai pronunţat decât în cazul ţării noastre. 

Rezultatele obţinute în urma cercetării realizate la nivelul celor două zone de litoral 

sunt în aceeaşi notă cu informaţiile furnizate de Comisia Europeană prin Digital Scoreboard, 

care arată că România înregistrează rezultate mai slabe comparativ cu ţara vecină în ceea ce 

priveşte implementarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţii la nivelul 

structurilor de primire turistică şi alimentaţie. Deşi analiza în dinamică arată, în multe dintre 

cazuri, că decalajele dintre cele două destinaţii se restrâng uşor de la an la an, totuşi trebuie 

remarcat că interesul operatorilor bulgari cu privire la cunoaşterea implicaţiilor NTIC 

rămâne, în continuare, mai pronunţat. Mai mult, decidenții bulgari înţeleg, în continuare, mai 

bine, că avantajele competitive ale zonei de litoral trebuie semnalate pe piaţa internaţională 

prin strategii care să asigure transmiterea indiciilor şi semnalelor către un public cât mai 

numeros şi mai diversificat. 

O posibilă explicaţie a gradului mai ridicat de conştientizare a importanţei 

instrumentelor online pentru creşterea competitivităţii al operatorilor turistici bulgari constă 

în schimbarea de mentalitate şi deschiderea semnificativă a economiei şi, implicit, a industriei 

turismului, după căderea regimului comunist, către iniţierea şi dezvoltarea de parteneriate 

strategice cu marii touroperatori internaţionali – TUI, Thomas Cook, Neckermann, Dertour 

sau ITS. Deşi, nu au investit neapărat direct în industria hotelieră din Bulgaria, aceştia au 

acordat credite pentru renovări de hoteluri, au garantat fluxuri importante de turişti, au oferit 

consultanță privind introducerea pachetelor all inclusive, au schimbat mentalităţi prin 

impunerea unor standarde ridicate, în ceea ce priveşte calitatea serviciilor, activitatea de 

promovare şi comunicare etc., fapt ce explică, în mare măsură, şi diferenţele în ceea ce 

priveşte structura unităţilor pe categorii de clasificare sau a indicilor de competivitate, 

respectiv a fluxurilor anuale de turişti. 

Aceeaşi analiză în dinamică, pentru perioada 2015-2017, ne permite să afirmăm, încă 

cu o oarecare reţinere, că nivelul cunoştinţelor managerilor români despre rolul 

instrumentelor WEB 1.0 (site web) şi a celor WEB 2.0 (Social Media) pentru creşterea 

competitivităţii, este încă relativ modest, dar totuşi pe un trend ascendent. Deşi în decursul 

celor trei ani de cercetare, s-au constatat creşteri în ceea ce priveşte vizibilitatea structurilor 



31 

 

de primire turistică in Social Media (în special pe Facebook) şi prin intermediul unui site 

web, aceste evoluţii au, în cea mai mare parte, un caracter cantitativ şi mult mai puţin 

calitativ. Prin urmare, încă mai sunt foarte multe unităţi hoteliere care trebuie să-şi 

fundamenteze o strategie coerentă de promovare şi comunicare în aceste medii. 

O lipsă de înțelegere a valorii NTIC în dezvoltarea propriilor întreprinderi, cumulată 

cu lipsa capacităţii manageriale şi a dorinţei de a îmbrăţişa schimbarea, va împiedica mulți 

operatori din industrie să obțină pe deplin un avantaj competitiv. Cel mai probabil, în rândul 

administratorilor/managerilor români din industria ospitalităţii s-a încetăţenit ideea 

preconcepută că utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi, implicit, prezenţa activă în 

mediul virtual, este doar apanajul marilor hotelieri. Calculul coeficienţilor de corelaţie 

Pearson arată totuşi că nu se pot stabili legături evidente între clasificarea unui hotel prin 

prisma numărului de stele şi performanţele înregistrate în mediul online. Astfel, putem afirma 

că organizaţiile mici din turism pot câştiga mult mai mult de pe urma adoptării şi utilizării 

site-urilor web sau reţelelor de socializare. Din punctul nostru de vedere, utilizarea deplină a 

acestor capacități nu ar trebui să fie limitată de ambiția, atitudinea sau de situația financiară a 

organizaţiei. Ca atare, managerii ar trebui să adopte o abordare mai proactivă prin integrarea 

tehnologiilor recent dezvoltate în funcțiile lor zilnice de afaceri, încorporând chiar NTIC în 

misiunea lor de afaceri şi în strategiile de sporire a competitivităţii pe piaţa internă şi, de ce 

nu, externă. Faptul că turiştii devin din ce în ce mai pretenţioşi, mai informaţi şi mai dornici 

de a partaja experienţele de călătorie în spaţiul virtual, va determina, în cele din urmă, 

întreprinderile să se alinieze cerinţelor şi să-şi dezvolte o prezenţă online pentru a putea  

supravieţui pe piaţă. Totodată, pentru a avea succes pe piaţa internaţională, destinaţiile, prin 

organizaţiile de management, trebuie să combine iniţiativa privată cu cea a autorităţilor 

publice pentru a favoriza dezvoltarea practicilor de utilizare a noilor tehnologii 

informaţionale şi adoptarea lor în toate subsectoarele turismului. 
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Contribuţii proprii la tema cercetată 
 

 

Contribuţiile personale la tema abordată, atât în plan teoretic, cât şi în plan practic, pot 

fi sintetizate plecând de la principalele aspecte analizate în cadrul demersului de cercetare, de 

la metodele de analiză abordate, dar şi de la principalele rezultate ale cercetării astfel: 

 Realizarea, pe tot cuprinsul lucrării, a unor secţiuni ce tratează în mod punctual 

literatura de specialitate privind competitivitatea turistică, factorii determinanţi ai 

competitivităţii, noile tehnologii informaţionale şi de comunicaţii şi rolul lor ca factor 

determinant al competitivităţii turistice etc. Toate aceste secţiuni se constitie în veritabile 

studii centralizatoare a stadiului cunoaşterii raportat la tema de cercetare. În acest sens, au 

fost utilizate numeroase surse bibliografice (cărţi de specialitate, articole ştiinţifice, surse 

web) aparţinând atât autorilor români, cât mai cu seamă autorilor din străinătate, ce au oferit 

rezultate relevante pentru tematica studiată. În completarea acestor surse bibliografice şi 

pentru susţinerea ideilor prezentate în cadrul lucrării, au fost utilizate rapoarte oficiale 

publicate de diferite organizaţii internaţionale cu implicaţii directe în sfera tematicii abordate 

(Forumul Economic Mondial, Comisia Europeană prin EUROSTAT, Institutul Internaţional 

pentru Dezvoltarea Managementului, Organizaţia Mondială a Turismului, Organizaţia pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Economică, Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor etc.). 

 Pentru a putea determina, în mod eficient, natura competitivităţii în sfera turismului, 

cercetarea doctorală clarifică, credem noi într-o manieră original, o serie de considerente de 

natură conceptuală privind fenomenul competitivităţii, în ansamblu, cu referire la 

întreprinderi şi  economii naţionale. Baza conceptuală este dezvoltată pe parcursul lucrării 

prin clarificări aduse unor termeni precum TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor), 

NTIC (Noile Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţii), utilizând definiţii unanim 

acceptate, dar şi abordări legitime ale altor autori, poate nu la fel de acceptate de teoreticienii 

şi practicienii din domeniu. Evident, lucrarea nu ezită să prezinte şi opiniile proprii ale 

autorului prezentei cercetări ce au rol de concluzii sau comentarii punctuale asupra ideilor 

prezentate. 

 Cercetarea doctorală prezintă, de asemenea, o sinteză la zi a principalelor tehnologii 

informaţionale şi de comunicaţii cu implicaţii directe în sfera turismului. Acestea sunt 

descrise pe larg şi, nu se ezită, a se aduce în discuţie rolul acestora în activitatea turististică 

(mai cu seamă din punct de vedere al marketingului şi managementului hotelier). 

 Dezacordul sau lipsa unanimităţii în definirea conceptului de competitivitate a 

condus, inevitabil, la dezacorduri şi diferenţe de opinii şi în ceea ce priveşte metodologia de 

măsurare a acestui fenomen, tocmai de aceea lucrarea are meritul de a pune în lumină o serie 

de astfel de abordări metodologice privind studiul competitivităţii, atât la nivel 

microeconomic, cât şi la nivel macroeconomic.  

 Ca element de noutate, pentru a pune în lumină implicaţiile noilor tehnologii 

informaţionale în sporirea competitivităţii turistice, am abordat două problematici diferite. Pe 

de o parte, cunoscând factorii de influenţă ai competitivităţii turistice la nivel de destinaţie şi 

organizaţie turistică, am ales să evaluăm modul în care noile tehnologii influenţează aceşti 

factori, conducând astfel la sporirea competitivităţii, iar pe de altă parte, am ales să tratăm 

NTIC ca factor determinant de sine stătător al competitivităţii turistice. 

 Cercetarea încearcă şi reuşeşte, credem noi, să ofere un răspuns pertinent la întrebarea 

care ne macină: este România o ţară competitivă din punct de vedere turistic? În acest sens, 

lucrarea cuantifică rezultatele eforturilor pe care România le depune în vederea sporirii 

competitivităţii sale turistice şi realizează, ca noutate, o comparaţie cât se poate de obiectivă a 

competitivităţii turistice a României în raport cu alte state emergente din Europa. Pentru a 

reuni sub o titulatură comună toate aceste ţări, se utilizează terminologia propusă de 
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Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), care foloseşte abrevierea CEE, 

provenind de la ţările din Centrul şi Estul Europei. Pentru a delimita şi mai bine ţările 

selectate, am ales să adăugăm abrevierii CEE şi terminaţia – UE, tocmai pentru a clarifica din 

start că facem referire la ţările membre ale Uniunii Europene, din Centrul şi Estul Europei. 

Tot ca un element de noutate, am preferat să accentuăm analiza comparativă în relaţie cu ţara 

vecină, Bulgaria, întrucât atât România, cât şi Bulgaria prezintă numeroase similitudini de 

ordin economic, geopolitic, istoric sau chiar geografic. Ipoteza de la care am ales să plecăm 

în acest demers de cercetare este faptul că în ciuda acestor similitudini, imediat după anii ’90, 

perioada ce a marcat căderea regimului comunist, fenomenul turistic din cele două ţări a 

cunoscut o evoluţie divergentă. Pe măsură ce industria turismului din Bulgaria, mai ales cea 

din zona de litoral, avea să cunoască o dezvoltare pozitivă, activitatea turistică din România 

avea să-şi piardă sistematic din competitivitate, cel puţin în raport cu principalii concurenţi de 

la nivel regional. Întrucât întregul demers de cercetare este, în fapt, o abordare de la general la 

particular, lucrarea are meritul de a prezenta într-o manieră nepărtinitoare principalele 

elemente de competitivitate turistică a celor două zone vecine de litoral.  

 Elementul de originalitate adus lucrării constă în însăşi abordarea critică a 

fenomenului studiat. Am plecat de la premisa că pentru o evaluare cât mai completă a 

gradului de competitivitate turistică a unei destinaţii este nevoie de o serie complexă de 

analize bazate pe date concrete, fiind astfel adepţii unei evaluări preponderent cantitative în 

detrimentul abordărilor strict calitative. Literatura de specialitate din ţara noastră, în special 

cea care tratează teme legate de potenţialul turistic al României, are tendinţa a de fi, de multe 

ori, subiectivă şi de a supraevalua, poate involuntar, elementele de potenţial analizate, fiind 

astfel parte la un laudatio general adresat resurselor naturale şi culturale ale României. Mare 

parte din aceste dezbateri au ca finalitate exprimarea unei idei cu care, cel mai probabil, ne-

am obişnuit deja: „potenţialul turistic al României nu este suficient exploatat”. Abordarea 

critică a acestui curent, ce pleacă de la o premisă greşită şi anume, aceea că România are un 

potenţial natural şi antropic de neegalat, iar acest potenţial trebuie exploatat intensive este 

(credem noi), în final, un punct forte al lucrării. Ceea ce dorim să subliniem nu este nici pe 

departe ideea că România n-ar avea potenţial turistic, ci doar faptul că, din punctul nostru de 

vedere, atât analiza resurselor naturale, cât şi cea a resurselor culturale trebuie făcută cu mare 

atenţie şi într-o manieră nepărtinitoare, pe cât posibil, în comparaţie cu alte ţări. În condiitile 

în care o analiză calitativă ar fi, din start, supusă subiectivităţii, am propus o abordare 

cantitativă de evaluare care, făcând abstracţie de propriile ei limite, poate prezenta, credem 

noi, într-o manieră ceva mai obiectivă starea reală a potenţialului turistic al României. 

 Prin prezenta lucrare am încercat să arătăm că discuţiile privind competitivitatea 

turistică a unei destinaţii nu trebuie să se rezume doar la elementele de potenţial natural şi 

antropic. Pentru ca o destinaţie turistică să poată fi competitivă este nevoie şi de o 

infrastructură generală şi turistică dezvoltată, un mediu de afaceri deschis şi atractiv pentru 

investitori, o legislaţie stabilă, un nivel ridicat al securităţii populaţiei locale şi turiştilor, un 

sistem medical performant, o piaţă eficientă a forţei de muncă şi resurse umane bine pregătite 

(nu doar calificate), o infrastructură tehnologică şi de comunicaţii performantă ș.a.  

 Am analizat comparativ, pentru o perioadă de 20 ani, industria turistică aceloraşi 11 

state membre UE şi am evidenţiat evoluţia circulaţiei turistice din aceste ţări prin intermediul 

indicatorilor propuşi de Banca Mondială, dar şi impactul turismului în economie, prin 

intermediul indicatorilor propuşi de Consiliul Mondial al Turismului şi Călătoriilor, ce 

cuantifică contribuţia directă şi totală a turismului la PIB-ul ţărilor analizate, contribuţia 

turismului la ocuparea forţei de muncă etc.  

 O altă contribuţie proprie este reprezentată de demersul prin care am încercat să 

evaluăm gradul de dezvoltare  şi utilizare al noilor tehnologii informaţionale, atât în 

România, cât şi în celelalte ţări din regiune (Cehia, Croaţia, Polonia, Slovenia, Slovacia, 
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Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia şi Bulgaria), plecând de la datele furnizate de Forumul 

Economic Mondial, Institutul Internaţional pentru Dezvoltarea Managementului şi Uniunea 

Internaţională pentru Telecomunicaţii. Pentru ca analiza să fie cât mai completă, am analizat 

şi datele furnizate de EUROSTAT prin intermediul rapoartelor Comisiei Europene cu privire 

la utilizarea NTIC la nivelul afacerilor din industria turismului. Evident, accentual este pus, 

din nou, pe analiza comparativă România – Bulgaria. 

 Lucrarea cuantifică într-o manieră, credem noi, obiectivă eforturile de sporire a 

competitivităţii turistice întreprinse prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de 

comunicaţii (NTIC) de către zona de litoral a României şi zona de litoral a Bulgariei, două 

destinaţii aflate într-un raport concurenţial, recunoscut şi dezbătut mai degrabă doar de una 

dintre părţi şi anume, de către România. Întrucât în rapoartele oficiale ale instituţiilor de la 

nivel naţional şi European nu există date concrete cu privire la gradul de înţelegere şi utilizare 

a NTIC la nivelul industriei hoteliere de pe coasta Mării Negre, am decis să aprofundăm 

această tematică şi să realizăm o analiză cât mai obiectivă şi originală, care să suplinească, pe 

cât posibil, golul existent în literatura de specialitate. Analiza comparativă este ceva mai 

concentrată pe studiul gradului de utilizare a unui set restrâns de instrumente specifice NTIC, 

de către peste 600 de structuri hoteliere amplasate în cele două zone de coastă ale Mării 

Negre, în perioada 2015 – 2017. 

 Un alt merit al lucrării este acela că determină, în ultima parte, modalitatea de gândire 

a hotelierului român în raport cu rolul pe care îl au noile tehnologii informaţionale în 

creşterea competitivităţii turistice, dar şi felul în care se poziţionează acesta faţă de aceste 

noutăţi tehnologice cu implicaţii din ce în ce mai vizibile în industria turismului. Cu alte 

cuvinte, printr-un studiu socio-statistic bazat pe un intrument de tip chestionar, am vizat 

delimitarea opiniilor hotelierilor români ce activează în zona de litoral a Mării Negre privind 

implicațiile directe şi indirecte ale NTIC în creșterea competitivității turistice a structurilor 

hoteliere și destinațiilor turistice în ansamblu. 
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