
REZUMAT 

 

 

Rezumatul acestei teze a fost structurat în următoarele părți: Cuprins, Cuvinte cheie, 

Sinteze ale părților principale ale tezei de doctorat. 

 

A. Cuprins 

Teza de doctorat este alcătuită din: Introducere, Obiectivele cercetării, Stadiul cunoașterii, 

șase capitole, Concluzii, Contribuții personale, Limite ale cercetării și direcții de cercetare viitoare, 

Bibliografie, Lista tabelelor, Lista figurilor, graficelor și abrevierilor, Lista anexelor și Anexele 

propriu-zise.  

 

B. Cuvinte cheie 

Industria ospitalității, industria turismului, industria hotelieră, grupuri hoteliere, afiliere la 

un lanț hotelier, leadership și management, piața hotelieră din România, imaginea de marcă în 

turism. 

 

C. Sinteze ale părților principale ale tezei de doctorat 

 

În capitolul I, intitulat „Prezenţa turismului în peisajul economic şi social” este 

prezentat istoricul apariției turismului și consacrarea acestuia ca activitate distinctă cu tot ce 

cuprinde ea și anume industria turismului cu principalele forme ale acestuia, definirea conceptelor 

de: Turism, destinație turistică, atracție turistică. De asemenea în acest capitol este evidențiat 

conceptul de management al destinației cu toate caracteristicile și funcțiile lui și importanța 

acestuia în dezvoltarea unei piețe turistice. Am continuat cu prezentarea motivației economice a 

globalizării turismului și notarea unor momente importante din evoluția turismului cum au fost 

criza economică mondială, tsunami, atacurile teroriste din Europa care au determinat tendințele 

economice actuale în turism. 

În cel de al doilea capitol, intitulat „Sfera de cuprindere a industriei ospitalității” am 

evidențiat delimitările conceptuale privind industria ospitalității prezentând multiplele definiții ale 

industriei ospitalității inclusiv structura și componentele acesteia, a sectoarelor industriei 



turismului, evidența istorică și geografică a termenilor de turism și ospitalitate cât și relația dintre 

industria ospitalității și industria turismului. Un alt aspect important prezent în cel de-al doilea 

capitol îl reprezintă o scurtă retrospectivă a dezvoltării industriei hoteliere în secolul XX și 

prezentarea celei mai importante organizații de turism din lume – Organizația Mondială a 

Turismului (O.M.T.) și definirea termenilor specifici de specialitate potrivit acestei organizații. 

În cel de al treilea capitol intitulat „Leadership și management – semantică, competențe 

și diferențieri” am continuat cu definirea conceptelor de leadership și management, prezentarea 

diferențelor conceptuale de leadership și management în industria hotelieră și competențele 

acestora subliniate în cercetările efectuate în Anglia şi alte ţări ale Europei și prezentarea 

rezultatelor cercetării proprii cu privire la competențele managementului și leadership-ului din 

industria hotelieră așa cum sunt ele valorificate de specialiștii în turism din România. 

În cel de al patrulea capitol cu titlul „Strategii manageriale ale marilor grupuri 

hoteliere” am prezentat coordonatele istorice și conceptuale ale marilor grupuri hotelier, criteriile 

de alcătuire a clasamentelor grupurilor și lanțurilor hoteliere, evidențiind personalizarea identității 

grupurilor hoteliere prin marcă trecând în revistă funcțiile mărcii hoteliere, organizarea grupurilor 

de societăți hoteliere și structura juridică a acestora, am prezentat de asemenea și prezența 

grupurilor hoteliere în turismul de lux. Cel de-al patrulea capitol se încheie cu trecerea în revistă a 

unor strategii de succes de pătrundere şi menţinere profitabilă pe piaţă a marilor grupuri hoteliere. 

În cel de al cincilea capitol intitulat „Liberalizarea schimburilor internaţionale – 

premiză a extinderii marilor grupuri și lanțuri hoteliere” am efectuat prezentarea Acordului 

Internaţional privind Comerţul cu Servicii (GATS) care reprezintă cel mai larg cadru instituţional, 

ce cuprinde conceptele, regulile şi principiile pe baza cărora se desfăşoară schimburile 

internaţionale cu servicii și care a devenit un termen de referinţă pentru reglementările naţionale 

inclusiv din sfera comerțului cu servicii hoteliere, precum şi pentru direcţiile de liberalizare a 

acestor tranzacţii. Utilizând acest cadru, în contiunuare, sunt prezentate în acest capitol strategiile 

posibil de aplicat pentru ca o firmă din turism să se poziționeze avantajos față de concurență prin 

importanța acordată avantajului concurențial, strategia competitivă a unei firme de turism, strategia 

concurențială, intrarea pe piață, mijloacele de organizare a investițiilor, cât și identificarea 

barierelor atât pentru intrarea cât și pentru ieșirea de pe piață. 

În cel de al șaselea capitol intitulat „Cercetare privind impactul competențelor de 

leadership și management asupra industrei hotelier”. Am încercat identificarea celor mai 



relevante, actuale şi pertinente surse de informaţii. Studierea literaturii de specialitate ce dezbate 

noțiunile de leadership și management și aplicabilitatea lor în industria hotelieră a oferit un suport 

iniţial în înţelegerea noţiunilor generale legate de acest subiect și îmbunătățirea calității serviciilor 

hoteliere prin prisma competențelor caracteristice acestor două noțiuni și anume de leadership și 

management. Astfel a fost necesară utilizarea unor surse primare de informaţii, colectate direct de 

pe teren, pentru rezolvarea temei de cercetare, prin investigarea reprezentanţilor industriei 

hoteliere și a agențiilor de turism care colaborează cu acestea. Lucrarea si concluziile ei se 

fundamentează cu rezultatele cercetării metodologice. Analiza s-a făcut pe un grup de 50 de 

repondenți care au fost selecționați pentru a răspunde cel mai bine scopului acestei cercetări-

analize, iar culegerea datelor s-a făcut în condiții obiective, fără preferințe din partea cercetătorului. 

Demersul meu ștințific se încheie prin elaborarea concluziilor cercetării și prezentarea 

situației actuale în industria hotelieră din România și emiterea unor recomandări ca rezultat și scop 

al cercetării efectuate. Tot aici am avut în vedere posibilele direcții viitoare de studiu și prezentarea 

contribuțiilor proprii. 
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