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Direcțiile de cercetare propuse în cadrul tezei de abilitare - circumscrise realizărilor 

științifice, profesionale și academice 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 cotate ISI cu scor absolut de influenţă 

nenul sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute - prezintă un grad ridicat de 

originalitate, întrucât au fost modest abordate pe plan național și internațional; se are în vedere, 

cu prioritate, interconexiunea dintre dezvoltarea turistică integrată în ariile protejate, ecoturism 

și necesitatea adaptării la schimbările climatice, dar și la contextul pandemiei de COVID-19, 

prin utilizarea realității virtuale în turism ca un potențial substitut pentru călătoriile tradiționale. 

Mai mult, dacă abordări teoretice au mai existat, soluțiile practice oferite au fost în număr 

neînsemnat și de ordin general. În aceeași notă, se poate aprecia că în Romania există un interes 

dispersat pentru problematică, dar abordări pluridisciplinare și încercări de coagulare a 

cercetărilor și oferirea de soluții lipsesc.  

În acest context, direcțiile de cercetare alease sunt actuale şi interesante; de asemenea, 

acestea au o valoare practică deosebită oferind comunităţilor locale din ariile protejate din ţara 

noastră un ghid de orientare a activităţii ecoturistice în concordanţă cu exigenţele dezvoltării 

durabile integrate sub impactul schimbărilor climatice şi cerinţele europene de asumare de 

responsabilităţi. Mai mult, stakeholderii din turism ar putea utiliza substituibilitatea realităţii 

virtuale ca instrument pentru a intensifica sustenabilitatea turismului. Organismele 

internaționale susțin ca sustenabilitatea este o cerinţă contemporană, iar realitatea virtuală în 

turism reprezintă o soluţie mai durabilă. Prin promovarea acesteia, autorităţile pot oferi soluții 

în realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă 13 al ONU privind schimbările climatice, 

deoarece activităţile de turism în realitatea virtuală presupun emisii reduse de CO2 comparativ 

cu cele produse de turismul tradițional.  

De asemenea, direcțiile propuse au o contribuție semnificativă la dezvoltarea 

cunoașterii în domeniul dezvoltării integrate a comunităților locale din ariile protejate 

românești. A fost continuată aprofundarea preocupărilor avute pentru ariile protejate, pentru 

locuitorii lor, dezvoltarea acestora și valorificarea prin ecoturism. Au fost  selectate şi analizate, 

din vasta arie problematică a implementării durabilităţii în dezvoltarea integrată a turismului 

în comunitățile locale din ariile protejate, aspectele definitorii referitoare la necesitatea şi 

oportunitatea acestei orientări, la evidențierea problemelor specifice dezvoltării durabile 

integrate a comunităților locale din ariile protejate.  

Ca soluție inovativă, a fost elaborat un model de de evaluare a comunităților locale din 

ariile protejate din perspectiva dezvoltării ecoturistice integrate; în esenţă este vorba de 

identificarea oportunităţilor şi riscurilor generate de dezvoltarea ecoturistică integrată. În 

scopul stabilirii paşilor ce trebuie urmaţi şi indicatorilor ce se impun a fi calculaţi în derularea 

unui asemenea proces este întreprinsă o cercetare de teren referitoare la cerinţele dezvoltării 

ecoturistice integrate la nivelul comunităţilor locale.  

Prelucrarea informaţiilor cercetării directe a condus la concluzia că orientarea spre 

activităţile ecoturistice este, în primul rând, condiţionată de conştientizarea comunităţilor 

locale – autorităţi, agenţi economici, organizaţii nonguvernamentale, localnici – asupra 

avantajelor şi riscurilor pe care le implică. Mai departe, deciziile trebuie fundamentate pe: 

inventarierea şi evaluarea riguroasă a resurselor/atracţiilor care să asigure o dezvoltare pe 

termen lung, determinarea receptivităţii stakeholderilor din comunitatea locală faţă de 

activităţile ecoturistice şi măsurarea impactului economic, socio-cultural şi de mediu al 

acestora. Corelarea informaţiilor obţinute în urma unor astfel de cercetări – obligatorii pentru 

afaceri viabile, de succes – cu experienţele dobândite în alte zone şi rezultatele modelărilor 

statistico-matematice este în măsură să ofere cea mai bună proiecţie a strategiilor şi politicilor 

în domeniul ecoturistic. 



De asemenea, au fost analizate efectele schimbărilor climatice asupra dezvoltării 

ecoturistice din comunitățile locale în ariile protejate și a fost elaborat un set de măsuri de 

adaptare la schimbările climatice, care vor fi utile în fundamentarea politicilor economice la 

nivelul comunității locale din ariile protejate, acoperind câteva direcții importante, precum: 1. 

Analiza poziționării și rolului comunităților locale din ariile protejate în economia românească; 

2. Cercetarea relațiilor dintre comunitățile locale practicante de activități ecoturistice sau cu 

potențial ecoturistic din ariile protejate și mediul lor extern, în vederea identificării 

conexiunilor la nivel micro și macroeconomic; 3. Realizarea modelului de valorificare a 

resurselor ecoturistice din ariile protejate pe baza cuantificării factorilor de influență și 

elaborarea unui set de indicatori specifici de evaluare a stadiului de dezvoltare integrată 

ecoturistică a comunităților locale din ariile protejate; 4. Identificarea influenței noilor 

elemente legate, în principal, de schimbările climatice și stabilirea implicațiilor asupra 

activității economice a comunităților locale din ariile protejate; 5. Analiza interconexiunilor 

dintre indicatorii circulației turistice din ariile protejate și variația parametrilor climatici; 6. 

Documentarea privind modelele existente utilizate în fundamentarea costurilor schimbărilor 

climatice în activitatea ecoturistică a comunităților locale din ariile protejate; 7. Elaborarea 

unui plan de acțiune pentru dezvoltarea integrată, durabilă a comunităților locale din ariile 

protejate sub impactul schimbărilor climatice. 

De asemenea, avînd în vedere că demersul științific implică cercetări exploratorii la 

nivelul comunităților locale din ariile protejate, s-a acordat o atenție deosebită aplicării 

metodologiei consacrate pentru desfășurarea cercetărilor pe teren. În acest sens, au fost 

stabilite, cu rigurozitate, criteriile de selecție a comunităților în cadrul cărora s-au realizat 

investigațiile și, de asemenea, s-a urmărit asigurarea unui grad semnificativ de 

reprezentativitate a acestora. O altă etapă a privit elaborarea și testarea chestionarelor pe baza 

cărora s-au realizat interviurile (ancheta), iar instrumentarul de marketing a avut în vedere 

identificarea unei metode de scalare a fenomenelor, modalitățile de obținere a informațiilor, 

tehnicile de prelucrare și testare statistică a informațiilor etc. 

Abordările privind impactul variabilelor climatice asupra fluxurilor turistice din ariile 

protejate pe baza informațiilor statistice obținute de la Administrația Națională de Meteorologie 

și Institutul Național de Statistică au fost de tip cantitativ, prin investigarea statistică și 

econometrică a relațiilor existente între parametrii turistici și cei climatici, pe de-o parte și de 

tip calitativ, realizându-se o analiză de detaliu a interconexiunilor existente între variabilitățile 

climatice, fenomenul turistic și contextul socio-economic general al ariilor protejate, pe de altă 

parte. 

Cercetarea privind utilizarea realității virtuale în turism, contribuie din punct de vedere 

teoretic la literatura de specialitate, ca fiind primul studiu care analizează potenţialul de 

substituibilitate a realităţii virtuale în contextul pandemiei de COVID-19, oamenii percepând 

realitatea virtuală ca un potenţial substitut pentru călătoriile tradiţionale. Deși cercetările 

anterioare raportau faptul că, realitatea virtuală deţine un potenţial destul de redus pentru a 

înlocui călătoriile corporale, deoarece experienţele turistice nu ar putea fi reproduse pe deplin 

într-un mediu virtual, prezenta cercetare indică faptul că substituibilitatea percepută a realităţii 

virtuale a crescut semnificativ ca urmare a efectului COVID-19,  datorită nu numai mobilității 

reduse impusă de carantinare, ci şi de faptul că pandemia este percepută ca fiind riscantă şi îi 

determină pe oameni să reconsidere unele dintre alegerile lor anterioare. Chiar dacă realitatea 

virtuală nu a fost percepută anterior ca o ameninţare pentru industria turistică actuală, pandemia 

COVID-19 ar putea constitui un imbold pentru utilizarea realităţii virtuale în turism. 

Acestă cercetare dezvoltă și un model pentru a explica intenţia comportamentală a 

oamenilor de a utiliza realitatea virtuală în turism sub efectul COVID-19. În acest sens, 

cercetarea s-a bazat pe rezultatele unor importanți autori din literatură privind intenţia 

comportamentală de a utiliza realitatea virtuală în turism prin utilizarea modelului 



Technological Acceptance Model (TAM) din acestă perspectivă. Astfel, modelul TAM a fost 

extins, prin includerea unor noi variabile. Deoarece, în prima etapă a cercetării, 

substituibilitatea percepută a realităţii virtuale a crescut în contextul pandemiei de COVID-19, 

s-a considerat utilă investigarea cazului în care aceasta reprezintă un factor determinant al 

intenţiei comportamentale. Astfel, în urma analizei, s-a putut raporta faptul că substituibilitatea 

percepută a realităţii virtuale influențează intenţia comportamentală de a utiliza realitatea 

virtuală în turism, împreună cu uşurinţa percepută de utilizare şi utilitatea percepută a realităţii 

virtuale, predictori în cadrul modelului TAM. Rezultatele cercetării indică faptul că turiştii care 

percep potenţial ridicat de substituibilitate al realității virtuale exprimă o intenţie mai puternică 

de a o utiliza în turism. Identificarea unui predictor al substituibilităţii percepute a realităţii 

virtuale, respectiv autenticitatea percepută a acesteia, explicând aproape jumătate din varianţa 

sa, reprezintă o altă contribuţie a cercetării la literatura de specialitate. Astfel, cu cât o persoană 

percepe experienţa prin realitate virtuală în turism mai autentică, cu atât ar fi mai înclinată să 

o utilizeze. 

Cercetarea raportează și faptul că interesul pentru realitatea virtuală mediază relaţia 

dintre uşurinţa percepută de utilizare a realităţii virtuale, utilitatea percepută şi substituibilitatea 

percepută şi intenţia comportamentală de a utiliza realitatea virtuală în turism. Astfel, un interes 

ridicat pentru utilizarea realităţii virtuale în turism ar intensifica efectul pozitiv al uşurinţei 

percepute de utilizare, a utilităţii percepute şi a substituibilităţii percepute a realităţii virtuale 

asupra intenţiei comportamentale de a o utiliza în turism. Prezenta cercetare este primul studiu 

în care interesul pentru realitatea virtuală este investigat ca mediator al intenţiei 

comportamentale de a utiliza realitatea virtuală în turism. Astfel, activitățile de turism în 

realitatea virtuală pot înlocui pe cele tradiționale, reducând necesitatea de a călători fizic într-

o destinație; ca rezultat, acestea diminuează emisiile de CO2, precum și decelerarea procesului 

de degradare și/sau distrugere a patrimoniului cultural. Prin substituibilitate, activitățile de 

turism în realitatea virtuală reprezintă un mod mai sustenabil de a  călători. 

Definită de asemenea coordonate şi bazându-se pe o analiză profundă a unei bogate 

literaturi circumscrise subiectului, a experienţei internaţionale şi a realităţilor din turismul 

românesc, arhitectura lucrării este astfel proiectată încât să faciliteze autorului implicarea 

nemijlocită în clasificarea unor probleme teoretico-metodologice şi în soluţionarea unor 

aspecte practice. 

În cadrul tezei de abilitare sunt prezentate și Planurile de evoluţie și dezvoltare a 

carierei profesionale, ştiinţifice şi academice, care expun evoluţia profesională şi activitatea 

de  cercetare ştiinţifică, indicând capacitatea de coordonare a proiectelor de cercetare şi de 

diseminare a rezultatelor cercetării în jurnale de prestigiu cotate ISI. Contribuțiile viitoare în 

activităţile de cercetare şi didactice în domeniul administrării afacerilor se vor concretiza pe 

următoarele direcții de cercetare: influența proliferării platformelor și soluțiilor digitale 

interactive asupra comportamentului turiștilor; analiza impactului utilizării realității virtuale, 

realității augmentate, inteligenței artificiale, roboților, chatbot-urilor și automatizării asupra 

comportamentului turișilor; motivațiile și intențiile ecoturiștilor de a vizita ariile protejate 

naționale în situații de criză; valorificarea patrimoniului natural și cultural prin crearea de 

experiențe turistice. În ceea ce priveşte activitatea didactică, voi continua implicarea în cadrul 

Departamentului de Turism și Geografie, Facultatea de Business și Turism, Academia de Studii 

Economice din București şi integrarea tehnologiei în procesul de învăţare al studenţilor, ca 

instrument care implementează inovaţia în educaţie, prin dezvoltarea în sistem blended 

learning a cursurilor și studiilor de caz. 
 


