
Rezumat 
 
    Lucrarea de față scoate în evidență corelația directă, liniară și semnificativă care există între 

satisfacția și performanța muncii angajaților care realizează activități de vânzare de pachete 

turistice în agențiile de turism din România.  

    Această lucrare aduce elemente de noutate  și inovație deoarece o asemenea corelație a  fost 

puțin studiată până acum în domeniul agențiilor de turism. Realizarea acesteia a fost posibilă prin 

măsurarea nivelului performanței și satisfacției angajaților din agențiile de turism românești. La 

acest studiu au luat parte 342 de agenți de turism și 39 de manageri de agenție. Datele pentru 

măsurarea performanței agenților de turism au fost culese prin intermediul chestionarelor 

elaborate de autor, destinate atât managerilor de agenție, cât și angajaților. Pentru colectarea 

datelor necesare pentru măsurarea satisfacției în muncă s-a utilizat chestionarul JDI (varianta 

2009), precum și un chestionar elaborat de autor ce a avut în vederea analiza metodelor folosite 

în prezent în agențiile de turism românești pentru măsurarea satisfacției în muncă a agenților de 

turism.     

   Plecând de la concluziile studiilor realizate, s-a elaborat o strategie managerială ce poate fi 

aplicată în practică în agențiile de turism, în vederea creșterii performanței și satisfacției în 

muncă a angajaților.     
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SINTEZA PRINCIPALELOR PĂRŢI ALE TEZEI DE DOCTORAT 

 

În această lucrare s-a urmărit scoaterea în evidență a modului în care se realizează evaluarea 

satisfacţiei și performanţei muncii agenţilor de turism în agenţiile de turism românești. Autoarea 

a atras atenţia asupra importanţei pe care o îndeplinește resursa umană în cadrul unei agenţii de 

turism şi asupra necesităţii  implementării  unor strategii de creștere a satisfacției şi performanței 

angajaților. Astfel, în urma cercetării cantitative realizate în agenţiile de turism, s-a constatat că 

93% dintre respondenți au trecut printr-un proces de evaluare a performanței angajaţilor în cadrul 

organizaţiei în care lucrează. Majoritatea agențiilor de turism își evaluează angajații din punct de 

vedere al performanței în muncă, o dată pe an sau de două ori pe an, iar în 60% din cazuri 

rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru a implementa programe de training și dezvoltare a 

abilităților angajaților. În evaluarea performanțelor angajaților se ține cont de un set de criterii, 

considerate esențiale pentru exercitarea meseriei de agent de turism. Cel mai important criteriu îl 

reprezintă volumul vânzărilor realizat de angajat într-o anumită perioadă de timp. Rezultatele 

cercetării realizate au arătat că agenții de turism au obținut rezultate foarte bune, care se 

datorează într-o oarecare măsură stilului de management practicat și importanței pe care 

managerii agențiilor analizate  o acordă clienților interni ai organizației.  

În majoritatea agențiilor de turism cercetate la nivel național, evaluarea satisfacției se 

realizează în general o dată sau de două ori pe an, iar responsabili de evaluarea satisfacției în 

muncă sunt șeful ierarhic direct și managerul general. S-a observat că managerii de agenţie nu 

acordă o importanţă deosebită evaluării satisfacţiei angajaţilor, doar 66% din agenţii de turism 

care au participat la acest studiu au declarant că în organizația în care lucrează au loc procese de 

evaluare a satisfacției angajaților. Managerii nu înțeleg importanța pe care trebuie să o acorde 

satisfacției în muncă a angajaților, și de aceea nu sunt preocupați de evaluarea acesteia. În urma 

cercetării cantitative la care au luat parte 172 de agenți de turism, s-a observant că aceștia sunt 

mai puțin mulțumiți de felul în care sunt recompensați, de oportunitățile de promovare și de 

supravegherea directă. În schimb, sunt foarte mulțumiți de colectivul de muncă, de relaţiile din 

cadrul colectivului şi de specificul muncii prestate. S-a observat că în același loc de muncă, în 

aceeași agenție care oferă aceleași condiții, un angajat poate să fie foarte mulțumit, iar altul mai 

puțin mulțumit, și acest lucru se întâmplă deoarece modul în care este percepută munca ține de 

sentimentele particulare ale fiecărui individ (trăsături de personalitate și factori genetici).    



Cercetarea realizată este utilă deoarece scoate în evidență sursele generatoare de insatisfacție în 

rândul agenților de turism și pe baza acestor constatări s-au putut contura direcții strategice de 

creștere a satisfacției si performanței angajaților. 

S-a realizat o analiză statistică prin metoda regresiei și corelației şi în urma calculelor 

efectuate s-a ajuns la concluzia că cele două variabile analizate, satisfacția muncii și performanța 

angajaților se influențează reciproc, iar între ele există o legătură liniară, directă şi puternică; 

acest rezultat nu apare în cercetările şi studiile  de specialitate realizate de predecesori.  

Este indicat ca în studiul relației satisfacția-performanța muncii să fie incluse și alte variabile, 

ca de exemplu motivare, cultura organizațională, leadershipul și să se studieze rolul și legătura pe 

care aceste variabile o au asupra relației dintre cele două variabile organizaționale.  

Strategia managerială propusă, de creștere a satisfacției și performanței în muncă a agenților 

de turism, se axează pe trei directii strategice:  una vizează acțiunile  directe ale managerului cu 

privire la climatul de lucru, comunicare, capacitatea acestuia de a lucra cu oamenii, a doua se 

referă  la creșteri de performanță și satisfacție în muncă determinate de salariu, recompense și 

recunoaștere, iar a treia tratează legătura dintre manager, imaginea agenției și atitudinea față de 

muncă și performanță. 

    Dacă managerul înţelege şi acordă importanţă unei astfel de strategii, aceasta poate să 

constituie un mijloc de obţinere a unor angajaţi loiali agenţiei, cu un comportament pozitiv, 

orientat permanent spre calitatea serviciului oferit şi poate să fie o veritabilă  metodă de reducere 

a fluctuației personalului, de fidelizare a angajaților şi clienţilor, de obținere a  succesului pe 

piață a agenției de turism, prin creşterea profitului şi creşterea prestigiului agenţiei. 

  

 

 

 


