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Probleme de marketing 

• concurenţa puternică existentă între destinaţiile turistice din întreaga lume 

• inexistenţa unor politici şi strategii coerente de dezvoltare a turismului la 

nivelul destinaţiei turistice Braşov, care să se bazeze pe cercetări de marketing 

reprezentative în rândul turiştilor. 
 

Obiective generale  

1. identificarea imaginii destinaţiei turistice Braşov şi a factorilor 

determinanţi ai respectivei imagini;  

2. identificarea atitudinilor turiştilor faţă de aceşti factori;  

3. identificarea unor soluţii de îmbunătăţire a politicilor de marketing la 

nivelul destinaţiei turistice pe baza nevoilor turiştilor şi a intenţiilor 

acestora cu privire la vizite viitoare în destinaţia turistică Braşov. 
 

Metode de cercetare 

Ancheta pe bază de sondaj 

Interviuri de grup 

Analiza datelor secundare 
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• capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire a fost de 

9 982 locuri în anul 2015 cu următoarea structură: 

 

Structura unităţilor de primire turistică în municipiul Braşov existentă în anul 2015 
(Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO – Online, http://statistici.insse.ro/shop) 
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Evoluţia numărului de turişti şi a numărului de înnoptări în unităţile de primire turistică în 

municipiul Braşov în perioada 2001-2015 
(Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO – Online, http://statistici.insse.ro/shop) 
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Aspecte metodologice 

 

• Anchetă pe bază de sondaj realizată în perioada noiembrie 2008-iunie 2009 

 

• Eşantion format din 542 de turişti cazaţi în Braşov 

 

• Au fost utilizaţi 21 de itemi referitori la diferite atribute ale destinaţiei 

turistice Braşov. Fiecare dintre itemi a fost evaluat utilizând o scală interval 

cu 5 niveluri dispuse la distanţe egale (1=imagine foarte negativă şi 

5=imagine foarte pozitivă). 

 

• A fost evaluată imaginea globală utilizând acelaşi tip de scală 

 

• Datele au fost prelucrate cu ajutorul sistemului SPSS utilizând analiza 

descriptivă şi modele de analiză multivariate, cum ar fi: Analiza 

Componentelor Principale (ACP) şi Analiza Cluster. 
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Atributele destinaţiei 

     Media atributului 

(5= imagine foarte bună) 

Destinaţie cu un peisaj frumos şi variat 4.4368 

Destinaţie cu climat plăcut 4.2556 

Destinaţie cu unităţi de cazare bune 4.2384 

Destinaţie cu o bună reputaţie 4.2323 

Destinaţie cu rezidenţi prietenoşi şi ospitalieri 4.0801 

Destinaţie de familie, potrivită pentru copii 4.0100 

Varietate şi calitate gastronomică 3.9275 

O destinaţie care oferă securitate personală (puţine furturi, tâlhării etc.) 3.8813 

O destinaţie cu mediu curat şi fără poluare  3.8309 

Ofertă largă şi variată de servicii de agrement (excursii, parcuri de distracţie) 3.8038 

Destinaţie cu o infrastructură bună (străzi, transport) 3.8007 

O destinaţie curată 3.8004 

Uşor de ajuns (conexiuni bune cu localitatea de domiciliu) 3.7730 

Obiceiuri şi tradiţii interesante 3.7193 

Atmosferă de noapte atractivă (cluburi, restaurante etc.) 3.6735 

Locuri de interes cultural şi istoric (muzee, monumente etc.) 3.6704 

O ofertă largă şi variată de activităţi sportive 3.6572 

Activităţi culturale interesante (festivaluri, concerte, folklor etc.) 3.5940 

Facilităţi variate pentru cumpărături 3.4888 

O destinaţie neaglomerată 3.3731 

O destinaţie cu preţuri mici pentru vacanţa dumneavoastră 3.2593 
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Rotated Component Matrix(a) Component 

 Fact1 Fact2 Fact3 Fact4 Fact5 

Locuri de interes cultural şi istoric (muzee, monumente etc.) 0.818 0.053 0.150 0.009 0.142 

Activităţi culturale interesante (festivaluri, concerte, folklor etc.) 0.812 0.148 0.039 0.115 -0.070 

Obiceiuri şi tradiţii interesante 0.802 0.152 -0.031 0.170 0.023 

Facilităţi variate pentru cumpărături 0.673 0.028 0.466 -0.093 0.005 

Uşor de ajuns (conexiuni bune cu localitatea de domiciliu) 0.622 0.136 0.348 -0.023 0.112 

Atmosferă de noapte atractivă (cluburi, restaurante etc.) 0.601 0.108 0.388 -0.157 -0.113 

Varietate şi calitate gastronomică 0.556 0.281 0.040 0.239 -0.061 

O destinaţie cu preţuri mici pentru vacanţa dumneavoastră 0.507 0.472 0.178 -0.155 0.103 

O destinaţie cu mediu curat şi fără poluare 0.010 0.815 0.062 0.157 0.010 

O destinaţie curată 0.116 0.785 0.198 0.080 0.012 

O destinaţie neaglomerată 0.263 0.645 0.162 -0.245 -0.025 

O destinaţie care oferă securitate personală (puţine furturi, tâlhării etc.) 0.314 0.537 0.188 0.175 0.106 

Destinaţie cu o bună reputaţie 0.143 0.418 0.146 0.371 -0.120 

O ofertă largă şi variată de activităţi sportive 0.201 0.122 0.672 0.205 -0.329 

Destinaţie cu unităţi de cazare bune 0.079 0.229 0.659 0.299 0.056 

Destinaţie cu o infrastructură bună (străzi, transport) 0.153 0.349 0.658 0.174 0.125 

Ofertă largă şi variată de servicii de agrement (excursii, parcuri de 

distracţie) 0.350 0.091 0.650 0.206 0.144 

Destinaţie cu un peisaj frumos şi variat -0.005 0.069 0.192 0.775 0.039 

Destinaţie cu climat plăcut 0.106 0.096 0.256 0.739 0.040 

Destinaţie de familie, potrivită pentru copii 0.068 0.019 0.045 0.037 0.935 

Destinaţie cu rezidenţi prietenoşi şi ospitalieri 0.020 0.162 0.132 -0.231 0.465 

Analiza factorială a imaginii destinaţiei turistice Braşov (5 factori): 

“relaxare” (Fact 1), “securitate” (Fact 2), “infrastructură” (Fact 3), “mediu” (Fact 4),  “destinaţie 

prietenoasă” (Fact 5). 
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Concluzii şi recomandări 

• Rezultatele cercetării noastre au confirmat o serie de ipoteze desprinse din 

literatura de specialitate: 

• imaginea unei destinaţii turistice are un caracter multi-dimensional,  

• fiecare atribut al destinaţiei îşi pune amprenta asupra percepţiilor 

individuale ale turiştilor 

• Imaginea destinaţiei turistice Braşov este una pozitivă 

• Au fost identificaţi 5 factori determinanţi ai imaginii destinaţiei turistice  

• Au fost identificate 2 grupuri (clustere) pe baza unei segmentări post-hoc: 

• Cluster 2 este format din persoane mai exigente decât cele din Cluster 1.  

• Cluster 2 include, în principal, femei și tineri sub 35 de ani. Aceştia sunt, 

în principal, necăsătoriţi sau trăiesc în parteneriat și obişnuiesc să 

călătorească în grup, de regulă pentru petrecerea timpului liber.  

• Membrii Cluster 1 sunt majoritar peste 35 de ani, persoane căsătorite 

sau separate, inclusiv văduv(ă). Ei călătoresc, în principal, în scop de 

afaceri sau pentru a vizita rude și prieteni. O parte călătoresc în grup, dar 

cele mai multe călătoresc în mod individual. 
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Concluzii şi recomandări 

 

• Rezultatele pot ajuta autoritățile locale și furnizorii de servicii turistice să 

inițieze strategii de marketing în cunoștință de cauză privind poziția 

destinaţiei turistice Brașov în mintea vizitatorului.  

 

• Principala provocare pentru autoritățile locale responsabile cu dezvoltarea 

turismului este de a construi un brand solid și de a poziționa Brașovul pe piața 

națională și internațională. 

 

• Eforturile de marketing ar trebui să evidențieze atributele care au obţinut 

scoruri ridicate, cum ar fi "mediu curat" și " destinaţie prietenoasă" 
 



Cap. 2. Cercetări de marketing privind îmbunătăţirea 
serviciilor de relaxare în destinaţia turistică Braşov 

14 
Aspecte metodologice 

 

• Scop: evalurea interesului turiştilor în vizitarea unor rute culturale (ITRC) şi 

a interesului de a folosi un potenţial  card turistic în destinaţia turistică Braşov 

(ITCT) 

 

• Anchetă pe bază de sondaj realizată în perioada decembrie 2011- mai 2012 

 

• Eşantion format din 431 de turişti cazaţi în Braşov 

 

• Datele au fost prelucrate cu ajutorul sistemului SPSS utilizând analiza 

descriptivă şi Regresia Logistică Binară. 

 

• S-a urmărit identificarea interdependenţelor dintre interesul pentru 

achiziţionarea celor două produse turistice (rute culturale şi cardul turistic) şi 

caracteristicile demografice şi de călătorie ale turiştilor.  
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Concluzii şi recomandări 

 

• Interes ridicat al turiştilor în ceea ce priveşte achiziţionarea cardurilor 

turistice şi a rutelor culturale, chiar dacă nivelul de familiarizare cu aceste 

produse este destul de redus. 
 

Familiarizarea 

cu cardul turistic 

Călătorie pentru 

relaxare 

Interesul de a 

cumpăra un card 

turistic (ITRC)  

 

Interesul de a 

cumpăra un card 

turistic (ITCT) 

 

Integrarea cardului 

turistic cu rutele 

culturale  

Modelul empiric de integrare a cardului turistic cu rutele culturale 
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Concluzii şi recomandări 

 

• Existenţa unei oportunităţi de lansare a unor astfel de produse în cadrul 

destinaţiei turistice Braşov 

• Atenţie sporită care trebuie să fie acordată promovării acestor produse 

• Identificarea unor prestatori de servicii din localităţile incluse în rutele 

culturale care să fie interesaţi în oferirea de servicii turistice şi produse locale 

• Interpretarea patrimoniului cultural într-o manieră integrată prin utilizarea 

unor panouri de interpretare turistică atractive 

• Creşterea atractivităţii rutei prin organizarea unor evenimente culturale, care 

ar putea să includă diferite obiceiuri şi tradiţii din zonele rurale 
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Aspecte metodologice 
 

• Scop: identificarea problemelor de securitate în destinaţia turistică Braşov, 

atât din punct de vedere al turiştilor care vizitează această destinaţie, cât şi din 

cel al rezidenţilor 
 

• Proiect „Security &Tourism – For a safer environment in tourist cities”,  

lansat în ianuarie 2013, coordonat de European Forum for Urban Security 

(EFUS) şi co-finanţat de Comisia Europeană 
 

• Anchetă pe bază de sondaj realizată în luna iunie 2014. Eşantion format din 

444 de turişti cazaţi în Braşov 
 

• Cercetare pe bază de date secundare pentru analiza a evoluţiei criminalităţii 

în destinaţia turistică Braşov 
 

• 4 cercetări calitative în rândul rezidenţilor şi în rândul reprezentanţilor 

entităţilor implicate în activitatea de turism 
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Concluzii şi recomandări 
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Concluzii şi recomandări 

Harta riscului de infracţionalitate în judeţul Braşov 
(Hartă preluată de pe site-ul http://zarnesti.net/informatii-utile/harti/harta-judetelor-romaniei/brasov şi prelucrată pe baza datelor 

furnizate IPJ Braşov-http://bv.politiaromana.ro/info/index.php?id=18) 
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Concluzii şi recomandări 

2,0 4,3

20,5

51,1

22,1

0,0

20,0

40,0

60,0

%

1 - Securitate

foarte

scãzutã

2 3 4 5 - Securitate

foarte  

ridicatã

Gradul de securitate resimtit de turisti pe parcursul sejurului în municipiul Brasov



Cap. 3. Cercetări de marketing privind siguranţa 
turiştilor în cadrul destinaţiei turistice Braşov 

21 
Concluzii şi recomandări 

 

• Securitatea a fost percepută mai larg decât din perspectiva criminalităţii, fiind 

menţionate aspecte referitoare accesul la serviciile de sănătate și un acces ușor la 

facilitățile de schimbare de bani sau de plată cu mijloace electronice. 

 

• Necesitatea rezolvării unor probleme care-i afectează în mod direct pe turiști, 

(cerșitul, teama de a fi înşelat de către șoferii de taxi, condițiile din jurul stației de 

cale ferată Brașov etc.).  

 

• Au fost propuse trei direcţii strategice pentru îmbunătăţirea gradului de siguranţă 

şi diminuare a infracţionalităţii: 

• O mai bună informare turistică 

• O mai bună consiliere a turiştilor în probleme de siguranță 

• O mai bună consiliere a entităţior interesate în turism 
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Aspecte metodologice 
 

• Scop: măsurarea satisfacţiei turiştilor faţă de serviciile de care au beneficiat în 

cadrul unităţilor de cazare din mun. Braşov 
 

• Anchetă pe bază de sondaj realizată în perioada noiembrie 2008-iunie 2009  

 

• Eşantion format din 542 de turişti cazaţi în Braşov 

 

• Satisfacţia a fost măsurată pe baza unui număr de 14  atribute ale unităţilor de 

cazare. Fiecare dintre atribute a fost evaluat utilizând o scală interval cu 5 

niveluri dispuse la distanţe egale (1=total nesatisfăcut şi 5=foarte satisfăcut) 

 

• A fost evaluat şi nivelul general de satisfacţie utilizând acelaşi tip de scală 

 

• Datele au fost prelucrate cu ajutorul sistemului SPSS utilizând analiza 

descriptivă şi Analiza Componentelor Principale (ACP)  
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Concluzii şi recomandări 
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Concluzii şi recomandări 
 

• Pe baza Analizei Componentelor Principale au fost identificaţi doi factori 

determinanţi: 

• Aspectele tangibile ale serviciilor și siguranţa acestora (locaţie, 

curăţenie, mărimea unităţii, arhitectură, reputaţie bună, siguranţă, linişte);  

• Promptitudinea şi încrederea oferită de unitatea de cazare (rapiditatea 

serviciilor, profesionalismul, amabilitatea personalului, grupurile sanitare, 

calitatea şi preţul băuturilor şi produselor alimentare, preţul serviciilor). 
 

• Nu există diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între diferite 

segmente de turişti obținute pe baza unor caracteristici demografice şi de 

călătorie 
 

• Necesitatea monitorizării permanente a satisfacţiei clienţilor 
 

• Necesitatea implicării factorilor decizionali în activităţi de marketing relaţional 
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Aspecte metodologice 
 

• Scop: identificarea interesului turiştilor faţă de impactul turismului asupra 

mediului şi a rolului inițiativelor de mediu și al eco-certificării în selectarea unei 

unităţi de cazare 
 

• Anchetă pe bază de sondaj realizată în perioada noiembrie 2010- martie 2011  

 

• Eşantion format din 940 de turişti cazaţi în Braşov 

 

 

• Datele au fost prelucrate cu ajutorul sistemului SPSS, fiind utilizate mai multe 

metode de analiză statistică, cum ar fi: analize descriptive, tabele încrucişate, 

Analiza Cluster. 
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Concluzii şi recomandări 
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Concluzii şi recomandări 
 

• Pe baza Analizei TwoStep Cluster au fost identificate două grupuri de turişti 
 

• Membrii Cluster 1 sunt mai sensibili la problemele de mediu decât cei din 

Cluster 2 

• Cluster 1 include, în principal, persoane în vârstă de peste 34 de ani, cu o 

viață stabilă, călătorind în mod individual, în scop de afaceri sau pentru a 

vizita prieteni și rude 

• Cluster 2 include, în principal, tineri, necăsătoriţi, care călătoresc pentru 

relaxare 
 

• Necesitatea implementării unor procese de prestări servicii în conformitate cu 

normele de mediu şi cu cele mai bune practici recunoscute în domeniu  
 

• Reducerea costurilor prin reducerea consumului de apă şi energie 
 

• Necesitatea certificării privind respectarea standardelor de protecţie a mediului 
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Aspecte metodologice 
 

• Scop: identificarea turiştilor intersaţi de protejarea atracţiilor naturale ale 

destinaţiei şi realizarea unui profil al acestor turişti din punct de vedere al 

caracteristicilor demografice şi de călătorie 
 

• Anchetă pe bază de sondaj realizată în perioada noiembrie 2011- martie 2012  

 

• Eşantion format din 331 de turişti cazaţi în Poiana Braşov 

 

 

• Datele au fost prelucrate cu ajutorul sistemului SPSS, fiind utilizate mai multe 

metode de analiză statistică, cum ar fi: analize descriptive, tabele încrucişate, 

Analiza omogenităţii (HOMALS) 
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Concluzii şi recomandări 
 

Atitudinile turiştilor faţă de calitatea mediului în Poiana Braşov 
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Concluzii şi recomandări 
 

Problemele de mediu identificate de turişti în Poiana Braşov 
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Concluzii şi recomandări 
 

Analiza interdependenţelor 

între preocuparea turiştilor 

faţă de mediu şi 

caracteristicile demografice şi 

de călătorie ale acestora 
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Concluzii şi recomandări 
 

• Există un interes ridicat faţă de impactul turismului asupra mediului la 

majoritatea turiştilor chestionaţi, fără a exista diferenţe semnificative între turiştii 

români şi străini.  
 

• Calitatea mediului în Poiana Braşov este considerată ca fiind de un nivel ridicat, 
 

• Există o serie de probleme de mediu menţionate de respondenţi: prezenţa 

deşeurilor în zonele naturale, rezultat al comportamentului neadecvat al turiştilor.  
 

• Necesitatea unor acţiuni de îmbunătăţire, care să conducă la dezvoltarea durabilă 

a turismului, cum ar fi:  

• creșterea numărului de coșuri de gunoi în zonele naturale 

• educarea și informarea turiștilor în ceea ce privește problemele de mediu  

• promovarea activităţilor de protejare a mediului 

• eco-certificarea unităților de cazare 
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Activităţi ulterioare obţinerii titlului de doctor 
 

• Îmbunătăţirea continuă propriilor metode de predare şi de lucru cu studenţii 

 

• Implicarea în managementul universităţii şi al facultăţii în calitate de director de 

departament 
 

• Studenţii îndrumaţi în realizarea unor proiecte de cercetare au obţinut 6 premii la 

Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare organizată de AFER (de 2 ori 

Marele Premiu) 
 

• Publicarea în calitate de autor sau co-autor a unui număr important de lucrări: 

• 1 capitol de carte publicat într-o editură internațională 

• 6 cărţi publicate în edituri naționale 

• 4 articole în jurnale indexate ISI Web of Science 

• 30 de articole indexate BDI 

• 22 de lucrări publicate în volumele conferințelor naţionale şi internaţionale 
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Îndeplinirea standardelor minimale pentru abilitare 
 

CENTRALIZATOR -cf. OMEN 4204 18.07.2013 

Nr. 

crt. 

Denumire criteriu Condiţii minimale 

pt. postul de 

profesor universitar   

Punctaj  

1 Criteriul A1-Activitatea didactică/profesională min. 15 puncte 36,12 

2 Criteriul A2 - Activitatea de cercetare min. 70 puncte 227,65 

3 Criteriul A3 - Recunoaşterea impactului 

activităţii 

min. 15 puncte 142,00 

  TOTAL Min 100 puncte 405,77 
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Obiectivele generale ale planului de dezvoltare a carierei 
 

• Dezvoltarea activităţii didactice în concordanţă cu noile tendinţe în domeniu şi cu 

orientările strategice la nivel naţional şi european; 
 

• Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, cu orientare preponderentă către 

asigurarea dezvoltării durabile; 
 

• Coordonarea activităţilor de elaborare a tezelor de doctorat în domeniul Marketing; 
 

• Valorificarea rezultatelor cercetării prin publicarea de lucrări ştiinţifice în publicaţii 

cu factor de impact ridicat; 
 

• Implicarea în acţiuni de creştere a calităţii activităţii didactice şi de armonizare a 

programelor de studii cu nevoile reale ale beneficiarilor serviciilor educaţionale; 
 

• Parcurgerea următoarelor trepte de evoluţie în cariera universitară în vederea 

obţinerii titlului de profesor universitar. 


