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REZUMAT 

  

 

 

Teza de abilitare cu titlul ”Cercetări, inovări și contribuții ale aplicării metodelor și 

instrumentelor statistice în domeniul administrării afacerilor”  prezintă rezultatele științifice și al 

activităților academice desfășurate la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 

”George Emil Palade” din Târgu Mureș, după obținerea abilitării în domeniul Inginerie și 

Management (iunie 2017).  Teza de abilitare reflectă preocupările inter, intra și trans- disciplinare 

dobândite în cei aproape 25 de ani de activitate profesională, atât în mediul productiv cât și ca 

membru al comunității academice (în cei peste 17 ani de experiență în mediul universitar atât privat 

cât și public, național și internațional), urmând principiul complementarității și interdisciplinarității.  

Teza de abilitare conține trei secțiuni, în secțiunea I fiind prezentate REALIZĂRILE 

ȘTIINȚIFICE, PROFESIONALE ȘI ACADEMICE, structurată în șase sub-capitole dedicate 

prezentării celor mai relevante contribuții, inovări și realizări academice în domeniul Administrarea 

afacerilor. Prezenta teză de abilitare se bazează pe articolele și materialele publicate în perioada 2017 

-2022, aproximativ 60 de publicații și materiale didactice de la susținerea abilitării în domeniul 

Inginerie și Management în mai 2017, respectiv: 

• 14 articole ISI Clarivate Analytics (din care 2 articole Q1, 4 articole Q2 și 6 articole Q3 și 

Q4 și 2 articole ESCI) 

• 1 carte la editură națională 

• 3 entry-uri în enciclopedii Springer și Edward Elgar și 1 capitol de carte la editură 

internațională 

• 5 lucrări ISI Proceedings 

• 16 articole BDI și SCOPUS 

• 9 lucrări publicate în rezumat 

• peste 10 materiale didactice și culegeri de licență în domeniul Administrarea afacerilor 

Primul subcapitol I.1. ”Contribuții metodologice, cercetări teoretice și aplicative ale 

metodelor și instrumentelor statistice  în domeniul administrării afacerilor” este rezultatul a peste 

15 publicații (din care 4 articole ISI Q1, Q2 și Q3, 1 articol ESCI, 3 cărți, 1 lucrare ISI proceedings, 

6 articole BDI) și este structurat astfel: I.1.1. Metode statistice de cercetare și prospectare a pieței; 

I.1.2. Analiza și inferența statistică a datelor de marketing; I.1.3. Metode statistice și econometrice 

de previzionare; I.1.4. Contribuții metodologice privind măsurarea satisfacției și subiectivității 

consumatorului și evaluarea competențelor pentru creșterea capacității de angajare; I.1.5. Rezultate 

ale cercetărilor empirice cantitative și calitative din domeniul administrarea afacerilor și include, 

pentru fiecare subcapitol, un preambul cu numărul și categoria de publicații pe care se bazează fiecare 

subcapitol, prezentând fie cercetările teoretice fie, pentru cercetările empirice, aplicative, atât o 

introducere și argumentare a conceptelor utilizate cât și datele, metodologia, rezultatele, concluziile 

și contribuțiile proprii la dezvoltarea fiecărui domeniu.  

Cel de-al doilea subcapitol, I.2. ”Inovări conceptuale, contribuții și cercetări bazate pe 

analize cantitative și calitative în domeniul industriei turismului” este structurat la rândul său în două 

mari componente, fiind rezultatul a peste 25 de publicații științifice (din care 4 articole ISI, 1 capitol 

internațional, 3 ”entry-uri” în enciclopedii in turism, 6 articole BDI, 3 depuneri de proiecte TE-2020, 

PCE-2020, PCE-2021 în calitate de director/membru): 



• Inovări și contribuții conceptuale teoretice și practice la dezvoltarea domeniului turismului 

cuprinzând aspecte ale formelor noi de turism (”babymoon tourism”, ”hunting tourism”, turism 

dentar, etc.) 

• Competitivitate în turism și ”destination brand” – cercetări empirice calitative și cantitative ale 

poziționării României în context european și global 

Cel de-al treilea subcapitol I.3. ”Cercetări aplicative și contribuții ale aplicării metodelor și 

instrumentelor statistice în industria ospitalității” este rezultatul unui număr de 2 publicații în co-

autorat (1 articol ISI și 1 articol BDI) , conținând aspecte referitoare la: concepte și particularități ale 

industriei ospitalității în România în context internațional, managementul și performanța în industria 

hotelieră, datele și  rezultatele și concluziile cercetările empirice. 

Cel de-al patrulea subcapitol, I.4. ”Comportamentul consumatorului: contribuții, analize, 

cercetări calitative și cantitative, inovări metodologice pentru măsurarea satisfacției 

consumatorilor” este rezultatul unui număr de peste 7 publicații științifice (3 articole ISI, 1 lucrare 

ISI proceedings, 1 articol BDI și materiale didactice) cu referire la: considerentele teoretice, 

particularitățile consumatorului român și inovări metodologice pentru măsurarea satisfacției 

consumatorilor, datele și metodologia utilizate, rezultatele și concluziile cercetărilor empirice. 

Cel de-al cincilea subcapitol I.5. ”Brandul – instrument de comunicare în management și 

marketing. Cercetări statistice privind comunicarea prin instrumente publicitare” este rezultatul unui 

număr de 4  publicații și al experienței de ”visiting professor” în cadrul FH University of Applied 

Sciences, Kufstein, Austria la masterat. Conține considerente și concepte teoretice privind brandurile, 

particularități ale mărcilor românești în context european și global (în contextul, de exemplu al 

utilizării ””celebrity endorsement”), datele și metodologia utilizate, rezultatele și concluziile 

cercetărilor empirice. 

Cel de-al șaselea subcapitol I.6. ”Analize cantitative ale managementului și marketingului din 

domeniul sănătății. Cercetări empirice în industria farmaceutică” este motivat de componenta 

predominantă a domeniului sănătate și medical din cadrul universității în care activez, al colaborărilor 

cu colegii din acest domeniu și cu alți colegi din departament cu preocupări în această direcție. Acest 

subcapitol se bazează pe un număr de 4 publicații (din care 3 articole ISI și 1 articol ESCI) la care se 

pot adăuga alte 3 articole ISI (Q1, Q2 și Q3) dar neluate în calcul fiind în domeniul sănătate 

contribuția proprie fiind analiza statistică a datelor medicale (biostatistică). Acest subcapitol 

abordează considerente teoretice privind eficiența programelor de e-learning, metodologia ROI, 

performanța și particularitățile de management și marketing ale domeniului farmaceutic, datele, 

eșantioanele, metodologia, rezultatele și concluziile cercetărilor empirice. 

Cea de-a doua secțiune, PLANUL DE EVOLUȚIE ȘI DEZVOLTARE A CERIEREI 

PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI ACADEMICE prezintă, pe baza sintezei realizărilor științifice 

didactice și academice, un set de principii și obiective care stau la baza activității viitoare, direcțiile 

de dezvoltare profesională, precum și elementele concrete care vor contribui la efectuarea lor în 

viitor.  

Secțiunea III, BIBLIOGRAFIA include, separat pentru fiecare subcapitol și direcție de 

cercetare, lista referințelor bibliografice utilizate în cadrul publicațiilor științifice care au stat la baza 

prezentei tezei de abilitare incluzând și cele peste 60 de publicații de la abilitarea din mai 2017. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The habilitation thesis entitled "Research, innovations and contributions of methodological 

applications and statistical tools in business administration" presents the results of scientific and 

academic activities carried out at the University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology 

"George Emil Palade" in Târgu Mureș, after obtaining of habilitation in Engineering and 

Management (June 2017). The habilitation thesis reflects concerns inter, intra and trans-disciplinary 

acquired in the almost 25 years of professional activity, both in the productive environment and as a 

member of the academic community (over 15 years of experience in both private and public, national, 

and international universities), following the principle of complementarity and interdisciplinarity.  

The habilitation thesis contains three main sections, in section I being presented the 

SCIENTIFIC, PROFESSIONAL AND ACADEMIC ACHIEVEMENTS, structured in six sub-

chapters dedicated to the presentation of the most relevant contributions, innovations and academic 

achievements in the field of Business Administration. This habilitation thesis is based on the articles 

and materials published in the period 2017-2022, approximately 60 publications and teaching 

materials from the habilitation in the field of Engineering and Management in May 2017, 

respectively:  

• 14 ISI Clarivate Analytics articles (of which 2 Q1 articles, 4 Q2 articles and 6 Q3 and Q4 

articles and 2 ESCI articles)  

• 1 book at the national publishing house  

• 3 entries in the Springer and Edward Elgar encyclopedias and 1 book chapter in international 

publishing  

• 5 ISI Proceedings papers  

• 16 BDI and SCOPUS articles  

• 9 papers published in summary  

• over 10 teaching materials and undergraduate collections in the field of Business 

Administration 

The first subchapter I.1. "Methodological contributions, theoretical and applied research of 

statistical methods and tools in the field of business administration" is the result of over 15 scientific 

publications (of which 4 ISI articles Q1, Q2 and Q3, 1 ESCI article, 3 books, 1 ISI proceeding paper 

and 6 IDB articles) and it is structured as follows: I.1.1. Statistical methods of market research and 

prospecting; I.1.2. Analysis and statistical inference of marketing data; I.1.3. Statistical and 

econometric forecasting methods and modeling; I.1.4. Methodological contributions on measuring 

consumer satisfaction and subjectivity and assessing skills to increase employability; I.1.5. Results 

of quantitative and qualitative empirical research in the field of business administration and includes, 

for each subchapter, a preamble with the number and category of publications on which each 

subchapter is based, presenting either theoretical research or, for empirical, applied research, both an 

introduction and argumentation of the concepts used and data, methodology, results, conclusions, 

and own contributions to the development of each field. 

The second subchapter, I.2. "Conceptual innovations, contributions and research based on 

quantitative and qualitative analyzes in the field of tourism industry" is structured in two major 

components, being the result of over 25 scientific publications (of which 4 ISI articles, 1 international 



chapter, 3 encyclopedias entrees, 6 IDB articles, 3 projects competition TE-2020, PCE-2020, PCE -

2021 as principal investigator or member) :  

• Innovations and conceptual theoretical and practical contributions to the development of 

tourism including aspects of new types of tourism such as: babymoon tourism, dental 

tourism and hunting toruism, etc. 

• Competitiveness in tourism and “destination brand” - qualitative and quantitative 

empirical research of Romania's positioning in a European and global context. 

 The third subchapter I.3. "Applied research and contributions of the application of statistical 

methods and tools in the hospitality industry" is the result of 2 publications (1 ISI article and 1 ESCI 

article), containing aspects related to: concepts and particularities of the hospitality industry in 

Romania in international context, management and performance of hospitality industry, data, 

samples, results and conclusions of empirical research. 

The fourth subchapter, I.4. "Consumer behavior: contributions, analyzes, qualitative and 

quantitative research, methodological innovations for measuring consumer satisfaction" is the result 

of 7 scientific publications (3 ISI articles, 1 ISI proceeding paper, 1 IDB article and didactic 

materials) regarding: theoretical considerations, particularities of the Romanian consumer and 

methodological innovations for measuring consumer satisfaction, data, samples and methodology 

used, the results and conclusions of empirical research.  

The fifth subchapter I.5. “Brand - communication tool in management and marketing. 

Statistical research on communication through advertising tools” is the result of 4 publications and 

the experience of visiting professor at FH University of Applied Sciences, Kufstein, Austria at master 

level. It contains theoretical considerations and concepts regarding brands, particularities of 

Romanian brands in a European and global context (in the context, for example, of the use of 

“celebrity endorsement”), the data and methodology used, the results and conclusions of empirical 

research. 

The sixth subchapter I.6. “Quantitative analyzes of health management and marketing. 

Empirical research in the pharmaceutical industry” is motivated by the predominant component of 

the health and medical field within my university, of collaborations with colleagues in this field and 

with other colleagues in the department with concerns in this direction. This subchapter is based on 

several 4 publications (3 ISI articles and 1 ESCI) plus other 3 ISI articles in Q1, Q2 and Q3 in the 

health scientific filed (my own contribution being the statistical analysis of medical data). This 

subchapter addresses theoretical considerations regarding the effectiveness of e-learning programs, 

ROI methodology, performance and management and marketing features of the pharmaceutical field, 

data, samples, methodology, results, and conclusions of empirical research.  

The second section, THE PLAN OF EVOLUTION AND DEVELOPMENT OF THE 

PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND ACADEMIC CAREER presents, based on the synthesis of 

scientific and didactic achievements, a set of principles and objectives underlying the future activity, 

the directions of professional development, and which will contribute to their realization in the future.  

Section III, BIBLIOGRAPHY includes, separately for each subchapter and research 

direction, the list of bibliographic references used in the scientific publications underlying this 

habilitation thesis including the above mention 60 scientific publications after the habilitation in 

Engineering and Management in May 2017. 

 

 


