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Teza de abilitare cu titlul: Abordări moderne în managementul unităților turistice și din industria 

ospitalității este structurată în două părți. 

Capitolul 1 Realizări academice, științifice și profesionale, prezintă principalele contribuții în 

următoarele direcții de interes în sfera științifică: a) Probleme actuale în managementul unităților 

turistice și din ospitalitate, b) Managementul inovării în afacerile din turism și industria ospitalității și c) 

Considerații culturale în managementul touristic și industria ospitalității. Fiecare direcție începe cu 

experiența națională și internațională legată de subiect și continuă cu aportul științific major în 

domeniu după finalizarea doctoratului. 

Prima direcție de cercetare reprezintă punctul central al contribuțiilor mele științifică. O mare 

parte a activității publicistice este dedicată managementului în turism și industria ospitalității, 

generând pe această temă peste 25 de citări în cărți si reviste cotate ISI și indexate în baze de date 

internaționale din țară și străinătate. Din 2005 pe acest subiect, în calitate de autor și coautor am 

publicat două cărți, din care volumul Romania as a Tourist Destination and the Romanian Hotel 

Industry (Hotel industry in Romania - is it ready to support Romania as a tourist destination?) la o 

prestigioasă editură internațională, iar cealaltă carte la o editură națională recunoscută. De  

asemenea am publicat un articol într-o revistă cotat ISI Web of Science, 9 articole indexate în baze 

de date internaționale, 15 de articole publicate în volumele unor manifestări științifice 

internaționale recunoscute din ţară şi din străinătate şi am participat la două proiecte de cercetare 

ca membru.  

Această primă direcție de cercetare este divizată în trei secțiuni, respectiv factorii de competitivitate 

in industria ospitalității, valoarea adăugată a clusterelor și rețelelor la strategia de afaceri și 

comportamentul întreprinzatorului din turism și ospitalitate.  

Cercetarea prezentată în articolul Analiza evolutiei si a performantelor ofertei turistice din România si 

din Transilvania, publicat în Amfiteatrul Economic, Volum: 16, nr. Special 8/2014 reprezintă un 

studiu retrospectiv, realizat în urma a 8 ani de activitate de investigare a acestui subiect. El aduce 

o contribuție importantă în literatura de specialitate, printr-o analiză cantitativă a performanțelor 



obținute la nivelul sectorului turistic și de ospitaliate, atât pe țară cât și pe regiunea Transilvania, 

și identificarea unor factori responsabili de slaba performanță internațională. Contribuția oferă 

un suport pentru identificarea avantajelor și punctelor slabe, a domeniilor turistice dezvoltate, iar 

rezultatele fiind potrivite pentru fi folosite într-o strategie de dezvoltare regională/ națională a 

turismului. Ca soluție strategică de dezvoltare a turismului în România, problematica cooperării 

în rețea/ cluster reprezintă și o altă temă abordată în activitatea de cercetare. Rezultatele științifice 

pe această temă contribuie la identificarea factorilor ce dezvoltă relațiile de cooperare în rețea sau 

formarea de clustere în diferite domenii ale economiei românești: tehnologia informației, științele 

vieții și ospitaliate. De asemenea, din perspectiva managementului de rețea/ cluster au fost 

investigate și analizate  cele mai eficiente instrumente și tehnici de comunicare internă, cu 

membrii rețelei, și externă, cu elemente din mediu economic, în vederea fructificării sau creării 

unor  avantaje concurențiale de tipul transferului de cunoștințe și bune practici. În tot acest proces 

de dezvoltare al industriei ospitalității nu a fost omis elementul central și anume întreprinzătorul. 

Astfel o bogată activitate de cercetare s-a îndreptat spre analiza  comportamentului pe care acesta 

îl are în procesul de inițiere și dezvoltare a unei afaceri specifice.  

A doua direcție de cercetare se referă la procesului de inovare și a managementului inovării, 

dintr-o perspectivă multidisciplinară. Astfel, cercetările din această direcție sunt realizate în 

echipe interdisciplinare, în colaborare cu specialiști din tehologia informației, inginerie, design, 

formând premisele pentru identificarea unor soluții inovative în dezvoltarea sustenabilă a 

afacerilor. Cercetările au avut ca rezultat analiza principalelor tipuri de inovare aplicate de unități 

din industria hotelieră și a ospitalității, a surselor utilizate în aplicarea inovării, a barierelor ce 

trebuie manageriate astfel încât să se reducă rezistența la inovare și schimbare. Originalitatea și 

contribuția științifică constă în abordarea unor subiecte noi, de tipul gamification dintr-o 

perspectivă globală a afacerilor din domeniul turismului și ospitalității.  

Cea de-a treia direcție de cercetare are drept scop studiul noilor tendințe de la nivel național și 

internațional, în turism și industria ospitalității. Astfel se conturează o contribuție semnificativă 

în ceea ce privește managementul destinației turistice și al diferitelor forme de turism cultural, în 

special al turismului rural. Un loc central în activitatea de cercetare revine managementului de 

eveniment. Există un interes tot mai mare în literatura de specialitate la nivel național și 



internațional, în ceea ce privește rolul evenimentelor culturale în dezvoltarea urbană. Ca urmare, 

contribuțiile aduse prin studiile de caz realizate pe programul Sibiu – Capitală Culturală Europeană 

și festivalul de film TIFF Cluj-Napoca, completează în mod unitar această direcție științifică.    

Capitolul al 2-lea, intitulat Planul de dezvoltare al carierei, detaliază proiectele mele de viitor 

privind perfecționarea activității didactice, academice, direcțiile principale de evoluție a activității 

științifice și dezvoltarea activității profesionale. Planul de perfecționare a activității academice 

este subsidiar experienței manageriale deținute. Pe plan științific, obiectivele urmăresc 

fructificarea competențelor proprii, prin continuarea aprofundării direcțiilor de cercetare 

prezentate mai sus și identificarea unor noi teme de cercetare în domeniul Management. Astfel, 

planul științific se concentrează pe teme aflate la intersecția dintre management și industria 

ospitalității. Subiectele propuse au un grad ridicat de actualitate și noutate, atât pe plan național, 

cât și pe plan internațional. Temele vizează în special cercetarea aplicativă, dar și cercetarea 

fundamentală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


