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ADNOTARE

la teza de master „Perspective de  dezvoltare a ecoturismului în Republica Moldova prin

prisma experienteiși bunelor practici internaţionale”

specializarea Management şi Marketing în turism industrie hotelieră şi restauraţie,

elaborată de Peşterev Tatiana, Chişinău 2017

Domeniul de studiual tezei îl constituie analiza perspectivelor de dezvoltare a ecoturismului în

Republica Moldova prin prisma experienţei şi practicilor internaţionale.

Scopul constă în determinarea oportunităţilor de valorificare a resurselor turistice naţionale. 

Obiectivele cercetării implementarea metodelor internaţionale în domeniu.  

Suportul metodologic  al  tezei  îl  formează  conceptele,  principiile,  estimările  ce vizează  sfera

turismului  şi  studiul  comparativ  al  literaturii  de  specialitate.  Metodologia  cercetării  este

construită pe un sistem de metode, procedee, tehnici, reguli, postulate, principii şi instrumente

potrivite pentru a realiza cercetarea.

Semnificaţia  teoretică  a  tezeiconstă  în  abordarea  conceptuală  a  ecoturismului,  a  resurselor

ecoturistice, determinarea rolului ecoturismului pe piaţa serviciilor turistice, analiza tendinţelor

de  dezvoltare  a  pieţei  ecoturismului  la  nivel  internaţional  şi  a  experienţei  de  organizare  a

ecoturismului.

Valoarea  aplicativă  a  tezeirezidă  în  analiza  principalelor  particularităţi  a  ecoturismului,

elaborarea  unor  direcţii  strategice  de  valorificare  a  resurselor  ecoturistice  naţionale  şi  de

implementare a practicilor internaţionale în domeniu.

Structura tezei includeintroducerea, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie

din 71 titluri, 6 anexe, 4 figuri, 9 tabele, 85 pagini text de bază. 

Cuvinte  cheie:turism,  ecoturism,  turism  durabil,  resurse  ecoturistice,  servicii  turistice,  piaţa

turistică etc. 

Teza completă

http://biblioteca.uccm.md/index.php?option=com_booklibrary&task=showCategory&catid=468&Itemid=62&lang=ro

