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Rezumat Rezumatul tezei de abilitare 

Întreaga activitate profesională pe care am desfăşurat-o în ultimii opt ani, de la obţinerea titlului 
de doctor în domeniul Economie, în baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3030 
din 13.01.2009, cu titlul Dezvoltarea turismului rural sin perspectiva formării şi perfecţionării 
profesionale a resurselor umane, sub coordonarea Prof. univ. dr. Rodica Minciu, s-a derulat în cadrul 
Institutului Naţional de Cercetare –Dezvoltare în Turism, precum şi în cadrul Departamentului de Ştiinţe 
Economice şi Administrative, Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea Bucureşti. Am 
participat în activităţi diverse, de natură ştiinţifică de cercetare şi didactică sau de colaborare cu alte 
instituţii în domeniul economic, administrării afacerilor, turism, marketing, management atât din ţară, 
cât şi din străinătate. Am avut privilegiul de a lucra cu echipa Departamentului de Ştiinţe Economice şi 
Administrative care s-a dovedit unul dinamic şi inovator, capabil să stimuleze creativitatea şi 
competitivitatea personalului, precum şi spiritul de echipă. 

Teza de abilitare a candidatei este construită pe tematica de cercetare în domeniul Administrării 
Afacerilor, autorul încercând să surprindă elementele de originalitate şi noutate din activitatea de 
cercetare şi cea didactică. Activitatea ştiinţifică şi academică este structură pe patru direcţii majore. 

Conform Ordinului 3121/ 27 ianuarie 2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de 
obţinere a atestatului de abilitare, teza de abilitare a fost structurată în două mari părți, respectiv: 
Partea I - Realizările științifice, profesionale și academice şi Partea II – Planuri de evoluţie și 
dezvoltarea a carierei profesionale, ştiinţifice şi academice.  

În prima parte a tezei de abilitare au fost prezentate principalele rezultate ştiinţifice dezvoltate în 
cadrul unor proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, desfăşurate în calitate de manager de 
proiect sau membru în echipa de lucru, dar şi valorificate prin publicarea de articole în reviste contate ISI 
cu scor absolut de influenţă nenul sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute.  

În primul capitol al tezei de abilitare, autorul analizează beneficiile şi costurile interne şi externe 
ale dezvoltării turismului, pornind de la câteva delimitări teoretice privind conceptul de dezvoltare 
turistică, continuând cu procedee metrice bivariate de analiză a relaţiilor dintre creştere economică şi 
dezvoltare turistică; modele de analiză input-output; analiza relaţiilor comerciale internaţionale şi a 
impactului acestora asupra dezvoltării turismului Această direcţie de cercetare ştiinţifică şi academică 
surprinde, prin utilizarea diferitelor instrumente statistico-matematice şi econometrice, impactul 
turismului în planul dezvoltării economice la nivel naţional şi a rolului creşterii economice în 
expansiunea sectorului turistic.  

În cel de al doilea capitol al tezei de abilitare sunt investigate vulnerabilităţile climatice şi a 
impactului acestora asupra sectorului turistic. Temă generoasă de cercetare ce presupune o abordare 
interdisciplinară vastă, aduce în atenţia cercetării ştiinţifice naţionale şi internaţionale problematica 
schimbărilor climatice în sectorul turistic din România, subliniind efectele schimbărilor climatice asupra 
ofertei destinaţiilor turistice; modificările comportamentale şi senzitivitatea cererii turistice la climă şi 
schimbările climatice şi vulnerabilităţile turismului montan, de litoral şi balnear la variabilităţile climatice 
înregistrate în ultimii ani. Cu acest prilej s-a utilizat un instrumentar statistico-matematic, econometric 
diversificat pentru a sublinia efectele economice induse de schimbările climatice în sectorul turistic 



românesc. Totodată, au fost realizate anchete de teren pentru a investiga opiniile părţilor implicate din 
turism cu privire la actualitatea acestei problematici şi a riscurilor pe care ei le percep odată cu apariţia 
tot mai frecventă a fenomenelor meteorogice extreme. 

Al treilea capitol al prezentei lucrări tratează aspecte legate de managementul activităţii turistice 
la nivel local şi regional. Dezvoltarea sectorului turistic presupune identificarea unor măsuri strategice 
prodezvoltare a turismului românesc, în context economic dinamic; stimularea mediului de afaceri şi 
antreprenoriatului în turism, dezvoltarea diferitelor forme de turism la nivel regional (ex. turism balnear, 
turism cultural, turism dunărean). 

Cel de al patrulea capitol al prezentei lucrări abordează tematica procesului de globalizare şi a 
provocărilor sale asupra activităţilor de marketing, prilej cu care autorul aduce în discuţie aspecte 
legate de influenţele globalizării asupra activităţilor de marketing şi necesitatea planificării strategice de 
marketing. Deşi o temă vastă şi complexă, deseori abordată în literatura de specialitate, globalizarea a 
stârnit deseori controverse. Ceea ce este cert este faptul că activităţile de marketing trebuie să se 
adapteze permanent, provocate fiind de noile dinamici şi realităţi economice, sociale, politice, 
tehnologice. Nevoia de planificare strategică reprezintă o precondiţie necesară a firmelor care doresc să 
opereze pe o piaţă dinamică. Prin urmare, fiecare din cele patru direcţii de cercetare ştiinţifică şi 
academică vine cu abordări de actualitate, relevante pentru domeniul actual al cercetării economice şi 
administrării afacerilor.  

Cea de a doua secţiune a tezei de abilitare prezintă planurile de evoluţie și dezvoltarea a carierei 
profesionale, ştiinţifice şi academice, pornind de la prezentarea evoluţiei profesionale şi activitatea de 
cercetare ştiinţifică, prilej cu care au subliniat capacitatea de a coordona echipe de cercetare şi de a 
disemina rezultatele cercetării în reviste cotate ISI.  

Implicarea viitoare în activităţi de cercetare şi didactice în domeniul administrării afacerilor se va 
realiza pe mai multe paliere, iar dintre aceste aş dori să amintesc următoarele teme de cercetare: 
analiza trendurilor în utilizarea Social Media şi gamification în turismul românesc (utilizarea elementelor 
de joc într-un context non-joc); impozitarea în turism (aspecte legate de optimul fiscal în industria 
turistică); turismul dunărean şi mobilitatea durabilă de-a lungul Dunării; turismul verde de pelerinaje şi 
valorificarea patrimoniului cultural prin turism. În ceea ce priveşte activitatea didactică, voi continua 
implicarea în cadrul Departamentului de Ştiinţe Economice şi Administrative, Facultatea de 
Administraţie şi Afaceri, Universitatea Bucureşti şi integrarea instrumentelor TIC în procesul de învăţare 
al studenţilor, stimulând mobilitatea virtuală; dezvoltarea MOOC 4.0. ca instrument care implementează 
inovaţia în educaţie, prin dezvoltarea studiilor de caz în pregătirea de tip cascadă. 

 


