
 

 

 

 

 

 

 

TEZĂ DE ABILITARE 
 

 

 

 

 

 

IMPACTUL SCHIMBĂRILOR GENERATE DE 

ECONOMIA SUSTENABILĂ – PROVOCĂRI ȘI 

PERSPECTIVE ALE INDUSTRIEI 

TURISMULUI ÎN ROMÂNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Univ. Dr. DANIELA FIROIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București 

2020 



2 
 

 

 

REZUMAT 

 

 

Incursiunea în activitatea de cercetare și dezvoltare profesională a fost consecința 

evoluției profesionale în mediul academic, domeniu fascinant, cu multiple provocări și 

oportunități, care mi-au oferit cadrul adecvat de valorificare a studiilor în domeniul economiei 

în general, al economiei serviciilor și turismului în special.  

 Astfel, cercetările și rezultatele științifice au avut încă de la început o abordare 

interdisciplinară, fiind rezultate ale studiilor universitare de licență, studiilor post-universitare 

și de doctorat, a programelor de formare și specializare în Franța și Marea Britanie.  

 Lucrarea de față este un corolar al cercetărilor derulate în ultimii ani, al realizărilor 

profesionale obținute pe parcursul carierei în domeniul învățământului superior, îndeosebi 

după obținerea titlului de profesor universitar (2009). 

 Prin urmare, teza de abilitare cu titlul “Impactul schimbărilor generate de economia 

sustenabilă - provocări și perspective ale industriei turismului în România” evidențiază 

cercetările științifice în domeniul economiei sustenabile, cu contribuții evidente în zona 

industriei turismului și a călătoriilor. 

 Premisa demersurilor științifice este legată de faptul că, dezvoltarea economiei 

europene, dar și a statelor membre, depinde în mare măsură de politicile promovate azi, care 

privesc evoluția sociețății într-un alt context, cel al economisirii resurselor, al implementării 

strategiilor de dezvoltare sustenabilă.  

 Teza de abilitare este structurată în două părți principale, ce includ: contribuţii şi 

realizări în cercetarea ştiinţifică, activitatea profesională şi academică, perspective ale 

activităţilor de cercetare, profesionale şi academice, referinţe bibliografice.  

 Prima parte a tezei de abilitare, Contribuţii şi realizări în cercetarea știinţifică, include 

cele mai semnificative rezultate ale cercetărilor pe care le-am grupat în trei domenii de 

cercetare:  

(1) Dezvoltarea sustenabilă a economiei regionale: prezent și perspective;  

(2) Impactul dezvoltării sustenabile a turismului asupra performanțelor economice ale 

companiilor și îmbunătățirea calității vieții;  

(3) Noi direcții și provocări privind sustenabilitatea industriei turismului în România. 

 În fundamentarea studiilor privind “Dezvoltarea sustenabilă a economiei regionale: 

prezent și perspective” am pornit de la noile provocări ale societății, de la problemele complexe 

cu care ne confruntăm azi, de la schimbările majore ale redefinirii modului de dezvoltare a 

societatii, respectiv prin implicarea guvernelor, a societății civile, a corporaților multinaționale, 

actorilor publici și privați în cadrul unui “parteneriat global”, cu ținte comune (ODD-uri) în 

scopul dezvoltării sustenabile a economiei. 

 Prin urmare, cercetările întreprinse s-au canalizat îndeosebi către evidențierea 

dualismului economiei regionale europene. Aceasta deoarece, există diferențe semnificative 

între cele mai avansate economii, cele mai avansate țări din punct de vedere tehnologic și alte 

economii, așa cum este și cazul României, chiar dacă tendința generală începe să se schimbe 

până la finalul anului 2030. 

 Pe parcursul cercetărilor am evidențiat și faptul că, dezvoltarea pe termen lung a 

economiei în Europa a fost redirecționată către creșterea sustenabilă, abordare care poate 

agrava fenomenul disparității, performanța economică a statelor, accentuând relațiile spațiale 

dezechilibrate, manifestate în prezent. 
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 Subliniez că, am ales o abordare complexă a cercetărilor, cu mai multe fațete, pentru a 

evidenția beneficiile și limitele dezvoltării sustenabile, vizibile de altfel în progresul societății.

 Al doilea domeniu al cercetărilor, “Impactul dezvoltării sustenabile a turismului 

asupra performanțelor economice ale companiilor și îmbunătățirea calității vieții”, este 

justificat prin specificul serviciilor din industria turismului și a călătoriilor.  

Am derulat cercetările în acest domeniu pornind de la modul în care se reflectă 

integrarea factorilor de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) în performanța companiilor, 

precum și de la contribuția acestora asupra valorii de piață a companiilor din industria 

turismului, evidențiind o perspectivă critică asupra influenței acestor factori la nivel regional 

și național.  

 Astfel, am răspuns la întrebări legate de corelațiile dintre activitățile sustenabile ale 

companiilor din turism și performanța lor, dar și la întrebări legate de cum contribuie 

sustenabilitatea activității turistice la calitatea vieții, astfel încât, comunitățile locale și 

companiile să “profite” într-un mod sustenabil și reciproc de beneficiile turismului. 

 Cel de-al treilea domeniu de interes supus cercetărilor “Noi direcții și provocări privind 

sustenabilitatea industriei turismului în România” a vizat țara noastră, aceasta fiind fără 

discuție o țară a contrastelor, cu valori turistice inegalabile, cu structuri de primire concentrate 

în anumite zone geografice, cu rentabilitate scăzută, sezonalitate accentuată, suprasolicitare 

anumitor destinații turistice.  

 Cercetările efectuate în acest sens demonstrează faptul că, o tranziție către economia 

sustenabilă ar putea aduce beneficii de durată într-o economie din ce în ce mai inovatoare și 

mai productivă, beneficii pe care și industria turismului din România le poate obține.  

 Evidențiez pe această cale creşterea performanţei economice în domeniul hotelier, ca 

fiind condiționată în mare măsură de implementarea principiilor economiei circulare, ca nouă 

tendință în ceea ce privește sustenabilitatea, cu efecte directe asupra creșterii RevPAR, a 

indicatorilor de performanță. 

 Am putut identifica, de altfel, și legătura directă dintre investițiile făcute pentru 

implementarea unui sistem integrat de management și creșterea cifrei de afaceri și a valorii 

hotelurilor pe piața industriei ospitalității din România. 

 Împreună cu concluziile enunțate mai sus, consider că cercetările efectuate pot crește 

gradul de conștientizare a gestionării sustenabile a companiilor din România, prin abordarea 

unei strategii bazate pe ODD-urile propuse prin Agenda 2030.  

 Rezultatele obținute în urma acestor cercetări pot fi considerate ca un pas înainte în 

identificarea problemelor specifice și deschide calea către alte studii care vizează cele mai noi 

strategii pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei și societății. 

 Cu scopul evidențierii contribuţiilor profesionale şi academice, am prezentat 

principalele activităţi relevante din punct de vedere al impactului propriilor rezultate ştiinţifice, 

dar şi aspecte referitoare la competențele didactice și de management în cercetare.  

 Partea a doua a tezei de abilitare, Perspectivele activităţilor de cercetare, profesionale 

şi academice, face referire la continuarea activităților de cercetare, dezvoltarea capacității 

profesionale de aplicare a celor mai noi cunoștințe, îmbunătățirea competențelor de predare, de 

interacționare cu studenții și masteranzi, de transformare a dorinței lor de cunoaștere în reale 

abilități atât de necesare pieței muncii. 

 

 


