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Rezumat 

 

Teza de abilitare Tendințele actuale în cercetarea în administrarea afacerilor (Current 

trends in business administration research) evidențiază principalele rezultate academice, 

științifice și profesionale înregistrate din momentul în care am obținut titlul de doctor (în 2008 

mi-am susținut teza de doctorat intitulată Analiza evoluției inflației în România în perspectiva 

adoptării euro).  Teza de abilitare este structurată în două părți. Prima descrie evoluția carierei 

mele și principalele realizări științifice, în timp ce a doua parte prezintă planul de dezvoltare a 

carierei, evidențiind principalele direcții pe care sunt interesat să le dezvolt. 

Primul capitol subliniază direcțiile de cercetare urmărite: 1) studiul percepțiilor 

consumatorilor; 2) inovarea - o soluție pentru dezvoltarea durabilă a industriei turismului și 

ospitalității; și 3) strategii de stabilire a prețurilor pentru serviciile de cazare. Fiecare subcapitol 

începe cu cele mai semnificative publicații rezultate din cercetarea pe aceste teme – articole 

publicate în reviste indexate în baze de date internaționale, cărți, capitole și prezentări în cadrul 

conferințelor internaționale. Următorul pas a fost de a oferi mai multe perspective asupra 

rezultatelor, detaliind cercetarea efectuată și subliniind contribuțiile teoretice și practice. 

Primul subiect de cercetare a fost studiul percepțiilor consumatorilor. Am început cu 

studiul percepțiilor consumatorilor referitoare la activitatea și independența Băncii Naționale a 

României, iar din 2015, datorită colaborării cu organizatorii Festivalului Internațional de Film 

Transilvania, accentul cercetării științifice și practice s-a îndreptat spre percepțiile 

participanților la festival. Au fost studiate diferite aspecte, părți din rezultatele obținute fiind 

publicate în diferite articole care au generat 20 de citări în reviste WoS. 

Principalele rezultate obținute în ceea ce privește percepțiile asupra independenței BNR 

evidențiază faptul că societatea percepe independența BNR doar puțin peste medie. Există două 

cauze principale pentru această situație. În primul rând, societatea nu are încredere în intențiile 

partidelor politice și ale parlamentarilor. În al doilea rând, cunoștințele respondenților cu privire 

la inflație sunt, în general, foarte scăzute. Cercetarea a arătat că persoanele care știu mai multe 

despre situația inflației tind să asocieze un nivel mai ridicat al independenței BNR. BNR nu 

poate controla percepțiile respondenților cu privire la influența negativă a partidelor politice 

sau a parlamentului asupra activității BNR, dar poate influența nivelul de cunoaștere al 

societății despre fenomenul inflaționist. 

Studiul percepțiilor cu privire la Festivalul Internațional de Film Transilvania subliniază 

că, din totalul beneficiilor generate, efectele culturale sunt cele mai apreciate de participanți.  
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Acest tip de eveniment, care abordează prioritățile sociale și culturale ale comunităților, poate 

deveni un simbol local important, susținut permanent de comunitate și un instrument puternic 

de promovare a dezvoltării durabile a destinației. 

Interesul pentru procesul de inovare și relația sa cu dezvoltarea durabilă s-au datorat 

apartenenței la o echipă de cercetare interdisciplinară, conturată în cadrul Facultății de 

Business. Procesul de inovare este analizat în industria turismului și ospitalității, rezultatele 

obținute evidențiind nevoia de inovare în turism, tipurile de inovare, factorii și sursele care 

conduc la inovarea, efectele și barierele inovării. Rolul tehnologiei în creșterea sustenabilității 

activității turistice a fost studiat prin prisma procesului de gamificare (gamification în limba 

enegleză). Rezultatele au adus o vizibilitate ridicată echipei de cercetare, în prezent acest articol 

generând peste 60 de citări în reviste WoS. Gamificarea contribuie la experiența turistică 

generală în moduri diferite. Ea poate fi folosită pentru a acționa ca o interfață între turiști, 

organizații și comunitățile locale, pentru a valorifica comportamentul responsabil și etic. Chiar 

dacă această tehnică este fără îndoială foarte eficientă pentru a asigura beneficii economice, 

cele mai bune practici analizate au subliniat, de asemenea, beneficii semnificative în ceea ce 

privește durabilitatea socială și de mediu. Legătura directă cu turiștii ajută comunitățile locale 

să conștientizeze, să promoveze și să integreze cultura și valorile lor culturale. Gamificarea 

contribuie la îmbunătățirea imaginii de ansamblu a orașului sau a locației, o dezvoltare a 

cooperării dintre companii putând avea un impact pozitiv asupra bunăstării întregii comunități. 

Cele mai bune rezultate în ceea ce privește îmbunătățirea sustenabilității au fost observate în 

cazul instrumentelor de gamificare menite să dezvolte sau să creeze noi produse, să instruiască 

angajații și să educe turiștii și/sau rezidenții. Prin gamificare, noile produse turistice integrează 

obiectivele economice cu externalitățile sociale și de mediu pozitive, mediul de instruire devine 

mai antrenant, iar turiștii descoperă istoria, viața și identitatea destinațiilor, toate aceste lucruri 

cu un impact negativ minim asupra comunității locale și a mediului. 

Al treilea subiect de interes este legat de strategiile de stabilire a prețurilor în cazul 

sectorului de cazare. Cercetarea a fost realizată atât pe unitățile de cazare tradiționale (hoteluri), 

cât și pe proprietățile listate pe o platformă de economie colaborativă (Airbnb). Economia 

colaborativă reprezintă un model de afaceri inovator care permite schimbul de bunuri/active 

insuficient utilizate, fiind recunoscută și utilizată de un număr tot mai mare de persoane. În 

turism, acesta reprezintă o alternativă la modalitățile tradiționale de consum al serviciilor de 

transport, cazare, hrană și alte servicii. Obiectivul studiilor efectuate a fost identificarea 

factorilor care au o influență în procesul de stabilire a prețurilor. Caracteristicile sau facilitățile 

camerei/spațiului închiriat reprezintă principalul aspect utilizat în stabilirea tarifelor camerelor, 
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atât în cazul hotelurilor, cât și al proprietăților Airbnb. În cazul hotelurilor, standardele de 

clasificare elimina oportunitățile de diferențiere între unități, motiv pentru care locația devine 

un aspect important în strategia de preturi. Dimpotrivă, proprietarii spațiilor Airbnb au 

posibilitatea de a-și îmbunătăți serviciile prin adăugarea de noi facilități, acest lucru 

reprezentând un factor esențial de diferențiere în comparație cu concurența. În plus, proprietarii 

care gestionează multe spații acordă o importanță mai mare caracteristicilor spațiilor în 

stabilirea prețurilor de închiriere. Ca și în cazul hotelurilor, o locație mai bună (o distanță mai 

mică de centrul orașului sau de o atracție turistică) este folosită de gazde pentru a-și crește 

prețurile de închiriere. Dar, în conformitate cu gândirea lor strategică, proprietarii Airbnb 

percep diferit importanța locației în strategiile lor de stabilire a prețurilor. Gazdele oportuniste 

apreciază mai puțin rolul locației, principalul motiv fiind strategia lor pe termen scurt axată pe 

maximizarea veniturilor, în comparație cu proprietarii cu experiență care se concentrează pe 

obținerea succesului pe termen lung. 

Al doilea capitol, Planul de dezvoltare a carierei, prezintă pe scurt obiectivele pe care 

intenționez să le ating după susținerea tezei de abilitare. Din perspectiva procesului didactic, 

voi include din ce în ce mai multe instrumente și tehnici de învățare experiențială. Îmi voi 

actualiza continuu cunoștințele și abilitățile prin participarea la cursuri de perfecționare privind 

eficiența predării, voi căuta și dezvolta materiale didactice inovatoare, voi actualiza referințele 

bibliografice și voi folosi platformele online pentru a facilita interacțiunea și implicarea 

studenților. În ceea ce privește activitatea de cercetare, sunt interesat să continui colaborarea în 

cadrul grupurilor de cercetare din care fac parte, să particip la cursuri de formare pentru a-mi 

îmbunătăți abilitățile de cercetare și să implic studenții (masteranzi) în cercetare. Dezvoltarea 

rețelelor profesionale reprezintă un aspect esențial pe care îl voi urmări pentru a crește relevanța 

activității didactice și de cercetare, dar si pentru a aduce notorietate universității și Facultății 

de Business. Crearea unei școli doctorale în domeniul administrării afacerilor, reprezintă un alt 

aspect important planificat pentru dezvoltarea Facultății de Business. 

 


