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Rezumat 

Teza de abilitare prezintă succint principalele realizări academice și 

științifice obținute după obținerea titlului de doctor în agronomie (2011) 

până în prezent, precum și planul de dezvoltare al carierei profesionale. 

Lucrarea intitulată „Cercetări privind percepția și atitudinea 

comunităților față de dezvoltarea turismului” tratează principalele direcții de 

cercetare din această perioadă: evaluarea impactului dezvoltării turismului 

asupra comunitățile rurale din România, respectiv evaluarea posibilităților de 

diversificare a economiei rurale prin crearea de produse turistice specifice și 

valorificarea resurselor locale. 

Primul capitol, introductiv, prezintă momentele marcante ale 

dezvoltării carierei universitare prezentând într-o formă sintetizată realizările 

academice și științifice.  

Capitolul 2 relatează cele mai relevante rezultate obținute în urma 

cercetărilor individuale evidențiind importanța turismului în diversificarea 

economiei locale. Rezultatele acestor cercetări au reprezentat premisa pentru 

încheierea contractelor de cercetare-consultanță și asigurat totodată 

transferul rezultatelor cercetării către mediul economic. 

Cea mai mare parte a acestui capitol este dedicată primei direcţii de 

cercetare, prezentată în Capitolul 2.1. Având în vedere importanța  

turismului la nivel național și internațional datorită multiplelor roluri pe care 

le joacă (de natură economică, socială și culturală), dar și datorită 

impacturilor pozitive ale dezvoltării acestuia (ocuparea forței de muncă, 

bogăție, dinamism, creșterea veniturilor, infrastructură, prietenie 

internațională și mutarea oamenilor) s-a considerat oportună determinarea 
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percepției rezidenților din mediul rural asupra impactului dezvoltării 

turismului și suportul comunității privind dezvoltarea viitoare a acestui 

sector de activitate. Plecând de la importanța pe care o are comunitatea 

locală în dezvoltarea produselor turistice, Capitolul 2.1.1 prezintă o analiză a 

perecpției comunității locale asupra destinației turistice, continuând mai apoi 

în Capitolul 2.1.2 cu analiza percepției rezidenților asupra impacturilor 

economic, socio-cultural și asupra mediului rezultate din dezvoltarea 

turismului. Plecând de rezultatele care au evidențiat percepția comunității 

rurale privind dezvoltarea turismului, s-a realizat o analiză a atitudinii 

rezidenților în ceea ce privește suportul acestora pentru dezvoltarea durabilă 

a destinației turistice. Rezultatele au indicat faptul că comunitățile rurale au o 

atitudine pozitivă în ceea ce privește suportul pentru dezvoltarea turismului 

în comunitatea lor, ulterior realizându-se și o analiză a dorinței de a deveni 

antreprenor în mediul rural, și mai exact în turismul rural (Capitolul 2.1.3). 

În acest sens au fost analizate motivele care stau la baza dorinței de a deveni 

antreprenor, precum și barierele principale în acest demers. Capitolul 2.1.4 

prezintă o analiza a impactului socio-cultural al dezvoltării turismului, 

cunoscut fiind faptul că această componentă este una importantă pentru 

suportul dezvoltării turismului. 

Capitolul 2.2 prezintă rezultate ale cercetărilor care au avut ca și scop 

determinarea comportamentului consumatorului în ceea ce privește 

produsele locale, care reprezintă un mijloc de valorificare al resurselor 

locale. Capitolul 2.2.1 prezintă percepția consumatorului și atitudinea 

acestora față de consumul de produse alimentare certificate, în timp ce 

Capitolul 2.2.2 tratatează probleme de actualitate privind consumul durabil și 

consumul de produse alimentare în contextul pandemiei Covid-19. 
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În mod sintetic, realizările ştiinţifice şi publicistice obţinute până în 

prezent după finalizarea tezei de doctorat sunt: 2 cărţi cu profil ştiinţific 

publicate la editură naţională; 2 suporturi de curs; 2 îndrumătoare de lucrări 

practice; 24 articole indexate ISI, la 13 dintre acestea fiind prim autor/autor 

corespondent; peste 50 articole publicate în reviste indexte în baze de date 

internaționale; 2 contracte de cercetare cu mediul economic, în calitate de 

director; 6 proiecte de cercetare în calitate de membru; 8 articole premiate în 

cadrul competiției UEFISCDI premierea rezultatelor cercetării (2017-2021); 

198 de citări în articole indexate ISI; membru comitet editorial şi recenzor la 

reviste indexate ISI și BDI.  

Teza de abilitare se încheie cu prezentarea planului de evoluţie şi 

dezvoltare ştiinţifică, profesională şi academică și relatarea obiectivelor 

propuse pe termen scurt, mediu și lung a căror îndeplinire va contribui la 

îmbunătățirea performanțelor la nivelul domeniului IMADR. În demersul 

propus, un rol important îl va avea echipa de tineri cercetători (masteranzi și 

doctoranzi în domeniul IMADR) pe care îmi doresc să o coordonez. 


