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REZUMAT 

 

Teza de abilitare cu titlul “Cercetări economice în domeniul turismului și 

sustenabilitatea” evidenţiază contribuţiile ştiinţifice, capacităţile şi performanţele didactice şi de 

cercetare ale autoarei în vederea obţinerii atestatului de abilitare în domeniul Administrării 

Afacerilor. 

Teza de abilitare relevă, în mod documentat, cele mai importante realizări profesionale 

obţinute, ulterior conferirii titlului de doctor în economie, acestea probând originalitatea şi 

relevanţa contribuţiilor academice, ştiinţifice şi profesionale, anticipând o dezvoltare independentă 

a viitoarei cariere de cercetare şi universitare. 

Întrucât cariera unei persoane este determinată de totalitatea acțiunilor, alegerilor, 

schimbărilor urmate de-a-lungul vieţii, iar aceasta depinde în foarte mare măsură de experienţele 

sociale şi educaţionale care o preced sau o însoţesc, teza face aprecieri privind activitatea didactică 

și științifică a candidatei ce poate genera și susține direcțiile viitoare de dezvoltare a carierei 

universitare.  

Lucrarea indică pe parcursul a două secțiuni evoluţia carierei academice, profesionale şi 

ştiinţifice precum şi direcţiile principale de dezvoltare a acesteia, în contextul global al realizărilor 

ştiinţifice semnificative şi de actualitate din domeniul de specialitate al autoarei tezei de abilitare, 

dar și capacitatea candidatei de a coordona echipe de cercetare, de a organiza şi gestiona activităţi 

didactice, de explicare şi facilitare a învăţării şi cercetării. 

În decursul celor 29 de ani de experiență în cadrul Academiei de Studii Economice din 

București, activitatea didactică a fost susținută în permanență și de activitatea științifică, ambele 

fiind necesare pentru un cadru didactic din învățământul superior. 

Prima parte a tezei de abilitare este dedicată secțiunii I, intitulată Principalele realizări 

profesionale și științifice pe direcții tematice disciplinare sau interdisciplinare, secțiune dezvoltată 

în 3 capitole.  

În primul capitol, intitulat Experiența profesională și academică, este prezentată o scurtă 

biografie personală, pentru a oferi un sens al dezvoltării personale și profesionale a candidatei în 

cadrul academic și a modului în care aceasta a pus amprenta pe carieră în sensul perspectivelor, a 



punctelor de vedere privind publicațiile și filozofia didactică, stabilind un cadru în care 

următoarele capitole vor fi prezentate. 

În capitolul doi, analizând rezultate științifice publicate sau realizările profesionale făcute 

publice de către candidată în cercetarea științifică, după conferirea titlului de doctor, în mai 2001, 

activitatea de cercetare a urmat două direcții majore care s-au întrepătruns în cadrul multora din 

lucrările publicate, respectiv turismul și sustenabilitatea în domeniul turismului și serviciilor. 

Capitolul doi prezintă realizările ştiinţifice ale autoarei, fiind împărţit în două subsecţiuni 

care detaliază contribuțiile pe domenii de specializare, respectiv (1) Direcţii de cercetare în 

domeniul turismului; (2) Sustenabilitatea în domeniul Turism și Servicii. Teza prezintă sintetic în 

special articole publicate în reviste internaţionale indexate Clarivate Analytics, cu AIS peste 0,15 

şi un număr notabil de citări, ca şi alte câteva lucrări publicate pe temele menționate. 

Prima direcție tematică identificată, respectiv cercetări în domeniul turismului are la bază 

cercetarea comportamentului turistic al tinerilor prin prisma efectelor caracteristicilor psihologice 

combinate ale asumării riscurilor și căutării de senzații, dar și modele de determinare și 

îmbunătățire a calității serviciilor și aplicabilitatea lor în turism.  

Această direcție este susținută de lucrări publicate în reviste și la conferințe  indexate în 

baze de date internaționale recunoscute (Elsevier, Clarivate). 

În ceea ce privește cea de-a doua direcție, dezvoltarea viabilă a societății umane în 

ansamblu este o preocupare majoră la nivel mondial, în acest moment căpătând noi dimensiuni.  

Conceptul de a fi „verde” a atins spiritele şi stilurile de viaţă ale acelora care doreau să 

trăiască „natural”. Anul 2000 a adus o modificare profundă a modului în care lumea înţelegea 

aceste conexiuni, iar în 2006, o dată cu sporirea conştientizării globale, s-a răspândit un adevărat 

val verde de conştientizare de-a lungul globului. De atunci conceptul de „verde” a evoluat de la un 

concept modern la responsabilitate. Culoarea verde s-a răspândit din ce în ce mai mult, de la 

produse şi ambalaje la atitudini şi acţiuni. (Stănciulescu și State, 2012) 

Studiile prezentate sunt elaborate în contextul problemelor actuale ale turismului și 

serviciilor, abordând aspectele ştiinţifice existente pe plan naţional şi internaţional. Prin aceste 

lucrări autoarea consideră că a contribuit la dezvoltarea teoriei şi practicii din domeniul turismului 

și serviciilor, lucrări reprezentative pentru direcția identificată fiind publicate în baze de date 

internaționale recunoscute (Elsevier, Clarivate).  



In condițiile în care, la nivel european se discuta despre Green Consumerism și ecological 

citizenship, dar și luând în considerare Pactul ecologic european care abordează provocările legate 

de climă și de mediu și propune o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea UE 

într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și 

în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor, tema este una de foarte mare 

actualitate. 

După finalizarea cercetării doctorale, candidata si-a orientat activitatea ştiinţifică în 

direcţiile dezbaterilor ştiinţifice şi publicistice în domeniul turismului și serviciilor, domenii în 

care s-a pregătit și evoluat în ultimii 34 de ani. Trebuie remarcată astfel susţinerea publică a 

numeroase comunicări ştiinţifice şi publicarea  în reviste de specialitate a mai multor articole citate 

așa cum rezultă și din lista de lucrări, CV și din fișa de verificare. 

Activitatea ştiinţifică este susţinută de publicarea mai multor cărţi de specialitate şi a unor 

studii în volumele unor manifestări ştiinţifice, la unele dintre ele fiind singur autor, iar la altele 

având calitatea de primautor/coautor.  

În 2002 a fost implicată într-o Cercetare internaţională realizată în 11 țări cu tema “The 

Relationship between Risk-Taking, Sensation – Seeking, and the Tourist behavior of Young Adults.  

În cercetarea pentru România a fost singurul autor român. Rezultatele acestei cercetări au fost 

concentrate într-un articol apărut în revista "Journal of Travel Research", revistă ce are un factor 

de impact de 10,508 pe 5 ani în 2021, este indexată Clarivate Analytics în Quartila 1 (zona roşie) 

pe domeniul HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM (AIS 1,844), sponsorizată de 

"Tourism and Travel Research Association", 3/42, publicat în februarie 2004. SAGE Journal 

online: http://jtr.sagepub.com/content/42/3/251.short, articol ce are peste 424 de citări în Google 

Academic. 

În 2021 a fost implicată într-o echipă de cercetare interdisciplinară formată din Abraham 

Pizam; Ahmet Bulent Ozturk; Adela Balderas-Cejudo; Dimitrios Buhalis; Galia Fuchs; Tadayuki 

Hara; Jessica Meira; Raquel Garcia Mercedes Revilla; Deepa Sethi; Ye Shen; Olimpia State; 

Ahmet Hacikara; Suja Chaulagain, un colectiv de 13 autori, de la University of Central Florida și 

California Polytechnic State University, USA; University of Oxford și Bournemouth University 

din UK; Ben-Gurion University of the Negev, Israel; Universidad a Distancia de Madrid, Spania; 

Institute of Management Kozhikode, India și candidata de la ASE București s-au reunit în vederea 

http://jtr.sagepub.com/content/42/3/251.short


realizării unor studii globale ce vor fi publicate în anii următori. Primul articol a fost publicat în  

2022 cu titlul Factors affecting hotel managers’ intentions to adopt robotic technologies: A global 

study, în revista “International Journal of Hospitality Management”, Elsevier, cu un factor de 

impact de 10,512 pe 5 ani, este indexată Clarivate Analytics în Quartila 1 (zona roşie) pe 

domeniul HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM (AIS 1,601 în 2021), candidata la 

abilitare fiind singurul autor din România.   

Candidata a publicat, din 2008 până în prezent, 9 (nouă) articole în revista Amfiteatru 

Economic, ce are un factor de impact de 2,304 în 2021, revistă cu AIS 0,231 în 2021 atât în 

domeniul Economics cât și în Business în Web of Science. Articolele se găsesc în lista de lucrări 

și sunt prezentate în teză selectiv și sintetic prin prisma temei propuse. 

În capitolul trei, este evidențiată capacitatea autoarei de a coordona echipe de cercetare; 

proiecte de cercetare şi conexe, a fost realizată o prezentare sintetică a principalelor proiecte pe 

care autoarea le-a coordonat sau colaborări în cadrul echipelor naționale / internaționale. 

În cei peste 20 de ani de la susținerea tezei de doctorat, un rol important a revenit muncii 

în cadrul contractelor de cercetare, fiind implicată în mai multe proiecte complexe.  

Cercetările efectuate în cadrul proiectelor au reprezentat o sursă de cunoștințe și informații noi, 

care au fost valorificate atât pe plan didactic cât și științific (o parte din proiectele cu finanțare 

europeană fiind acreditate ca și proiecte de cercetare în ASE, întrucât au avut și componente de 

cercetare). 

Secțiunea 2 prezintă planul de dezvoltare a carierei. Teza evidențiază direcțiile de cercetare 

deja inițiate și planul de dezvoltare în viitor. 

În concluzie, întreaga activitate a candidatei corespunde profilului pentru care se evaluează, 

iar activitatea didactică şi ştiinţifică îi permite să aibă o abordare personală şi creativă a activităţilor 

de cercetare, adică, obiectivele anterioare în carieră au fost îndeplinite și pot constitui premise 

pentru a genera și susține viitoarea etapă în carieră, respectiv cea de profesor universitar 

coordonator de doctorat.  


