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Prefață 

Prezenta teza de abilitare cuprinde, în prima parte, cele mai importante realizări obținute 

în planul cercetării științifice și pe plan profesional de la obținerea titlului de doctor în economie 

(în anul 2006) iar în cea de a doua parte, planul de evoluție și dezvoltare a carierei didactice și de 

cercetare în Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor din cadrul Universității 

Transilvania din Brașov.  

Activitatea de cercetare desfășurată în ultimii ani a fost concentrată în jurul unui concept 

actual dar și foarte complex, care preocupă deopotrivă populația, mediul de afaceri dar și 

societatea în general – dezvoltarea durabilă. Dintre nenumăratele fațete ale acesteia au fost vizate 

preocupările cu privire la sustenabilitatea în domeniul turismului, fiind aprofundate diferite 

aspecte ale dezvoltării acesteia la nivelul destinației turistice Brașov, dar și latura socială a 

sustenabilității, preocupările populației și a instituțiilor de învățământ superior de a sprijini, de a 

contribui la dezvoltarea durabilă, fie că este vorba despre achizițiile efectuate, de implicarea în 

viața comunității sau de comportamentul ca angajat și viziunea asupra investiției în muncă.  

Teza de abilitare a fost structurată pe mai multe paliere, așa cum s-a menționat și anterior, 

o primă parte este dedicată realizărilor științifice și profesionale, unde sunt incluse rezultatele 

cercetărilor publicate în articolele cele mai valoroase din punct de vedere științific, articole 

indexate în ISI Web of Sciences, cu ajutorul cărora au fost îndeplinite criteriile pentru a putea 

participa la concursul pentru obținerea atestatului de abilitare. Toate articolele prezentate în teza 

de doctorat au fost elaborate alături de colective de autori și au avut la bază cercetări cantitative 

sau calitative de marketing cu ajutorul cărora au fost surprinse aspectele necesare pentru 

îndeplinirea obiectivelor propuse. 

Partea a doua a tezei de abilitare cuprinde traseul profesional parcus până în prezent, 

precum și un plan de dezvoltare și evoluție pentru continuarea firească a acestuia, cu detalierea 

obiectivelor propuse pe două paliere, respectiv activitatea de cercetare și activitatea didactică în 

cadrul Facultății de Științe economice și administrarea afacerilor din Universitatea Transilvania 

din Brașov. 

Le mulțumesc colegilor mei pentru ocaziile oferite de a fi membră în echipe de cercetare, 

fie pentru implementarea unor contracte de cercetare, fie pentru realizarea unor cercetări de 

marketing a căror rezultate s-au materializat în articole științifice: prof. dr. Gabriel Brătucu, prof. 

dr. Cristinel Petrișor Constantin, prof. dr. Ana Ispas, prof. dr. Gheorghe Epuran, prof. dr. Bianca 

Tescașiu, prof. dr. Gheorghița Dincă, conf. dr. Alina Simona Tecău, conf. dr. Lavinia Dovleac, 

conf. dr. Adrian Trifan, conf.dr. Radu Constantin Lixăndroiu, dr. Evelina Grădinaru, de la toți 

am avut ce învăța atât pe plan profesional cât și personal și sper că vom continua colaborarea. 
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(A) Summary 

Sustainable development is a current and very complex concept, which concerns the 

population, business environment and also the entire society. The habilitation thesis named 

“Sustainable development - marketing research on tourism and the social dimension of 

sustainability” was made around sustainability concept, capturing aspects related to sustainable 

development of tourism in Brasov County and the social pillar of sustainability. 

The first part includes scientific and professional achievements after obtaining the PhD 

degree in economics. 

Chapter 1 contains the literature review regarding the aspects related to the sustainable 

development of tourism in Brasov, aspects that, along with reports of the National Institute of 

Statistics and European reports, represents the starting point in several research. The main 

research method used was qualitative research based on semi-structured in-depth interviews or 

focus group.  

The first research had as main purpose identifying the stakeholders’ opinions regarding 

the preoccupations of sustainable development of the Brasov County. The results highlighted the 

the visitor’s profile, the main effects of the development of tourism and aspects that can be used 

in the sustainable management of the tourism destination.  

Research on the safety of tourists and residents has been more complex, based on several 

topics, each one using a distinct research methodology. The research results showed that tourists 

have positive attitudes regarding the safety of the destination. Among the main security issues 

are mentioned robberies and other similar situations, and also the need to have an easy access to 

health services and other travel services. Effective collaboration between local public authorities, 

private sector operators, residents and all other stakeholders interested in tourism is needed for 

improving the destination’s image in terms of safety.  

 The main purpose of the following research was to identify the barriers faced by families 

with disabled children during their tourism experiences and the possibilities to reduce them. The 

results highlighted that in Romania the authorities, tourists and employees are not well enough 

prepared to accept atypical tourists. Several proposals have been made in order to facilitate their 

integration and to remove the barriers they face, including the use of virtual reality. 

Research on identifying and analyzing the impact of sharing tourism in Brasov has led to 

the conclusion that sharing tourism is associated with a form of unfair competition, but it 

certainly offers economic, social and environmental benefits to service providers, tourists and the 

community. 

The second chapter was dedicated to aspects regarding the social pillar of sustainability, 

both from individual consumer perspective and organizational one. The chapter begins with the 
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literature review on issues such as: the use of renewable resources, the purchase of electric cars, 

the entrepreneurial university and heavy work investment. 

The first research aims at highlighting the Romanian people’s views on increasing the 

energy efficiency of their households and their intentions to use energy based on renewable 

resources. The results of the research shown that Romanian people have invested in increasing 

the energy efficiency of their households, the main improvements being energy saving by 

purchasing low-power household appliances or thermal insulation of the dwelling. These 

investments were based on economic considerations, being a long-term benefit for the entire 

household. 

Concerning the attitude and behavior of Romanian students regarding the electric 

vehicles acquisition, the research results show that only half of the students are familiar with the 

concept of green consumption, and 37.8% of them are interested in buying an electric vehicle, 

the main reason being the fuel consumption. Based on the conclusions, the authors recommend 

to the Govern institutions to develop special programs, by offering attractive facilities to the 

young people with higher education for the purchase of electric vehicles, this way diminishing 

the barrier effect generated by the high price. The academic environment should initiate research, 

both at micro and macroeconomic level, to quantify the economic-social implications of green 

acquisitions in general and electric vehicles in particular. 

Starting from the existing concerns of higher education institutions in becoming 

entrepreneurial universities more and more involved in the sustainable development of the 

region, the purpose of next research was to identify collaboration opportunities between 

Transilvania University of Brașov and manufacturing companies within the development region 

in which this university operates. The results of the study reveal that the this collaboration is still 

in its early stage, mostly based on economic and financial services.  

Social sustainability is related to the well-being of employees so, in this context, the last 

research analyses aspects specific to heavy work investment during the pandemic period. A 

survey was conducted using several scales widely tested in studies on heavy work investment 

with the data being processed in SPSS. The results of the research reveal a negative correlation 

between workaholism and work engagement and the influence on work performance. Based on 

the research results, the main proposal for the business environment is to stimulate employees for 

achieving a higher level of work engagement and also to adopt policies to reduce overtime.  

The second part of the thesis includes the plan for the evolution and development of the 

professional career. This plan was conceived based on professional experience and the proposed 

objectives. The plan focuses on the development of teaching activities, coordination of PhD 

theses in Marketing field and the development of the research activity. 
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(B) Realizări științifice și profesionale, planul de evoluție și dezvoltare a 

carierei 

(B-I) Realizări științifice și profesionale  

Introducere 

Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cea din Raportul Brundtland 

formulată de Comisia Mondială de Mediu și Dezvoltare „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea 

care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite posibilitatea generațiilor 

viitoare de a-și satisface propriile nevoi” (ANPM, 2018). Dezvoltarea durabilă se bazează pe trei 

piloni, mediul înconjurător, populația și mediul economic și reprezintă dezvoltarea care 

„satisface nevoile prezentului fără compromiterea capacității generațiilor viitoare de a-și 

satisface propriile nevoi” (United Nation, 1987). În definițiile dezvoltării durabile se pune 

accentul pe modul în care sunt utilizate materiile prime, dar și pe consum, indivizii jucând un rol 

important în protecția mediului prin alegerile făcute (Dinu, Schileru și Atanase, 2012). Totodată, 

companiile nu pot avea o dezvoltare sănătoasă fără a lua în considerare sustenabilitatea acțiunilor 

întreprinse și impactul lor asupra mediului și societății (Dabija și Băbuț, 2013).  

Așa cum a fost precizat și anterior activitatea de cercetare desfășurată de la obținerea 

titlului de doctor a fost axată pe două domenii principale, turismul durabil și latura socială a 

sustenabilității din perspectiva consumatorului individual și organizațional. Împreună cu echipele 

de cercetare din care am făcut parte au fost realizate cercetări calitative de marketing sau de altă 

natură (cercetări cantitative, dezbateri online) pentru a studia diferite aspecte cu privire la 

dezvoltarea durabilă în turism și, pe de altă parte, au fost realizate cercetări cantitative de 

marketing pentru a reliefa aspecte legate de comportamentul sustenabil al consumatorului 

individual, la nivel de achiziții efectuate sau din perspectiva investiției în muncă și a 

consumatorului organizațional, cu privire la realizarea unui parteneriat sustenabil între 

universități și firme.  

Alegerea turismului ca domeniu de interes în activitatea de cercetare științifică nu a fost 

întâmplătoare. Pe de o parte, sunt absolventă a specializării Turism – Servicii, pe de altă parte, 

de-a lungul carierei desfășurate la Universitatea Transilvania am fost implicată în mai multe 

proiecte de cercetare științifică pe acest domeniu și, nu în ultimul rând, trebuie amintit și 

potențialul turistic al zonei în care îmi desfășor activitatea, Brașovul, care este o destinație 

turistică de referință a României. În anul 2014 am fost membră într-o echipă de cercetare formată 

din cadre didactice de la Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor care a 

realizat proiectul ”Studiu cu privire la securitatea în turism la nivelul municipiului Brașov”, 

proiect de cercetare parte a proiectului european “Security and Tourism. For a safer environment 
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in touristic cities” coordonat, la nivel local de Primăria Brașov și la nivel european de European 

Forum for Urban Security (EFUS).  

Un alt proiect deosebit de important pentru domeniul de interes, dezvoltarea sustenabilă a 

turismului, a fost proiectului de cercetare științifică DIMAST - Destination Intelligent 

Management for Sustainable Tourism, proiect pilot câștigat prin competiție națională (PN-II-PT-

PCCA-2013-4) și finanțat în baza contractului nr. 324/2014 de UEFISCDI - Unitatea Executivă 

pentru Finanţarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării. Proiectul s-a 

desfășurat în perioada iulie 2014 –septembrie 2017, a fost coordonat de prof. dr. Gabriel Brătucu 

și implementat de o echipă de cercetători din cadrul Universității Transilvania din Brașov, BIT 

Software și mai mulți operatori din domeniul turismului din Brașov. Prin proiectul DIMAST 

(Destination Intelligent Management for Sustainable Tourism) s-a urmărit conceperea și 

dezvoltarea unui procedeu tehnic original de testare a Sistemului European de Indicatori Turistici 

pentru Destinații Durabile (ETIS 2013) în județul Braşov, prin intermediul unui sistem 

informatic inovativ de suport decizional de tip GDSS (model funcțional), care să susțină în mod 

direct și activ managementul participativ al dezvoltării unui turism durabil în cadrul destinației 

județul Braşov. 

Prin cercetările de marketing realizate s-a urmărit obținerea unor informații cât mai 

relevante pentru ca factorii decizionali, operatorii din turism și alți stakeholderi să poată acționa 

în cunoștință de cauză. Au fost identificate și analizate opiniile și comportamentele turiștilor, ale 

rezidenților dar și ale stakeholderilor cu privire la diferite aspecte ale turismului durabil: aspecte 

generale privind dezvoltarea durabilă la nivelul destinației turistice Brașov din perspectiva 

stakeholderilor, securitatea turiștilor și a rezidenților în destinația turistică, integrarea copiilor cu 

dizabilități în activitățile turistice și un nou tip de dezvoltare durabilă a turismului, turismul 

colaborativ. Cercetările realizate au plecat de la analiza datelor secundare utilizând literatura 

științifică de specialitate, rapoarte ale Institutului Național de Statistică, rapoarte europene și 

naționale cu privire la aspectele analizate. Având în vedere obiectivele propuse ca metode de  

cercetare au fost alese cercetarea calitativă de tip focus group și interviu semi-structurat. 

Cercetările de marketing care au abordat dimensiunea socială a sustenabilității au avut 

în vedere atât perspectiva consumatorului individual cât și cea a celui organizațional. Astfel, 

obiectivele cercetărilor au vizat identificarea atitudinii consumatorilor români privind adoptarea 

de sisteme bazate pe energie regenerabilă în gospodării, identificarea atitudinii și a 

comportamentului studenților români față de achiziția de vehicule electrice, identificarea 

perspectivei angajaților asupra investiției masive în muncă și atitudinea firmelor cu privire la 

implicarea universităților antreprenoriale în dezvoltarea sustenabilă a regiunii din care fac parte. 
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În vederea atingerii obiectivelor propuse în cercetările care au vizat latura socială a 

sustenabilității și validării ipotezelor formulate au fost realizate cercetări cantitative de marketing 

bazate pe anchete prin sondaj în rândul populației României din toate regiunile de dezvoltare, în 

rândul studenților, a angajaților și a firmelor din regiunea Centru a României. Datele au fost 

culese cu ajutorul unor chestionare electronice prin metoda CAWI (Computer Assisted Web 

Interviewing) (Barbu și Isaic-Maniu, 2011).  
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CAPITOLUL 1 – Cercetări de marketing cu privire la dezvoltarea sustenabilă 

a destinației turistice Brașov 

Brașovul este un județ din Regiunea Centru (una dintre cele opt regiuni ale României) 

situat la  joncţiunea a trei mari unităţi naturale: Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali şi Podișul 

Transilvaniei, ceea ce îi conferă un caracter complex și divers reflectat în climă, ape, soluri, 

vegetație şi faună (Brătucu și alții, 2015). Plasat în partea centrală a ţării, în zona de sud-est a 

Transilvaniei, județul Brașov are o suprafață de 5.363 km² și o populație de 633.686 locuitori 

(ianuarie 2018).  

Capacitatea de cazare este formată din 902 unități din care, 121 hoteluri, 25 hosteluri, 9 

moteluri, 77 vile turistice, 36 cabane turistice, 242 pensiuni, 379 pensiuni agroturistice, 12 alte 

unități de cazare (INS, 2020). 

La nivel național, în 2019, județul Brașov s-a situat pe locul 3 atât în ceea ce privește 

sosirile de turiști, cu 1,290 milioane turiști, după municipiul București (1,890 milioane) și județul 

Constanța (1,362 milioane) cât și înnoptările cu 2,535 milioane, după Constanţa (5,151 milioane) 

și Bucureşti (3,281 milioane) (BizBrasov, 2020). 

Potenţialul turistic natural care cuprinde 32 de arii protejate dar şi cel antropic diversificat 

al județului Brașov conduce la practicarea a diferite forme de turism: turism montan (sporturi de 

iarnă, drumeţie, odihnă, speoturism, alpinism, cunoaştere ştiinţifică etc.); turism de afaceri; 

turism cultural-istoric; turism rural și agroturism; turism sportiv; turism de plăcere (leisure); 

turism religios; turism de evenimente; turism de sănătate; turism de aventură; ecoturism; turism 

de tranzit; turism științific tematic; turism gastronomic; turism bazat pe comunități locale 

(Brătucu și alții, 2015).  

Profilul destinației turistice studiate îmbină următoarele elemente (Foris și alții, 2016): 

Brașovul este un important centru turistic caracterizat prin resurse naturale și antropice, precum 

și prin existența unei structuri diversificate a ofertei turistice; potențialul turistic diversificat al 

destinației Brașov generează practicarea a diferite forme de turism care oferă posibilitatea de a 

satisface o varietate mare de turiști; infrastructura de agrement s-a dezvoltat mult în destinația 

studiată, fiind unul dintre cele mai bine echipate areale din România, din punctul de vedere al 

posibilităților de practicare a sporturilor de iarnă.  

 Concentrarea atracțiilor turistice în anumite areale ale județului Braşov este reflectată şi 

în modul în care se repartizează sosirile de turiști pe principalele destinaţii turistice, orașul 

Brașov a fost al doilea oraș turistic din România, cu un total de 1.275.299 de turiști în 2018 

(Direcția Regională de Statistică Brașov, 2018). Eterogenă ca ofertă turistică destinația are o 

durata medie a sejurului de 2-2,2 zile (Brătucu și alții, 2015).  
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1.1. Recenzia literaturii de specialitate 

Destinaţia turistică constituie o entitate tangibilă, fizică, localizată geografic, dar şi o 

entitate socio-culturală intangibilă, reprezentată prin locuitorii sau angajaţii ei, cu tradiţiile,  

obiceiurile,  stilul  de  viaţă, cultura şi relaţiile lor sociale (Reid și alții, 2009, p. 594). Destinaţia 

turistică reprezintă o țară, o regiune din cadrul unei țări, un oraş, un sat sau o staţiune (Rotariu, 

2007, p. 26) sau locul sau spațiul geografic unde un vizitator sau turist se oprește fie pentru o 

noapte de cazare, fie pentru o perioadă de timp sau punctul terminus al vacanței turiștilor 

(Stăncioiu, 2002, p. 67). În același timp însă, destinaţia turistică reprezintă o imagine creată în 

mintea turiştilor efectivi sau potenţiali. Destinaţiile turistice se schimbă în funcţie de diferiţi 

factori, ca schimbările intervenite în moda vacanţelor, în situaţia financiară a potenţialilor turişti 

sau la nivelul propriilor resurse şi atracţii ale destinaţiei (Hitchcock și alții, 2007, p.154) 

Organizaţia  Mondială  a  Turismului  defineşte  destinaţia  turistică  ca fiind spaţiul fizic 

în care un vizitator îşi petrece cel puţin o noapte, aceasta include produse turistice, cum ar fi 

servicii suport, atracţii şi resurse turistice, oferite în cadrul unei călătorii cu întoarcere în aceeaşi 

zi; are limite fizice şi administrative care îi definesc managementul  şi  imagini  şi  percepţii  care  

îi  determină  competitivitatea  pe  piaţă. Destinaţiile locale cuprind diferiţi stakeholderi, inclusiv 

comunitate gazdă (UNWTO, 2007, p.13; Brătucu și alții, 2015).  

Competitivitatea unei destinații turistice depinde de preocupările de dezvoltare durabilă a  

acesteia (Ritchie și Crouch, 2003), preocupări care vizează patrimoniul natural și antropic, 

resursele, gestionarea destinației, cererea dar și integrarea activităților turistice în cadrul 

comunității locale (Brătucu, și alții, 2015b, p.174; Zehrer și Hallmann, 2015). 

Principalul obiectiv al dezvoltării durabile a turismului îl reprezintă furnizarea de 

experiențe de calitate pentru turiști, care pot maximiza beneficiile pentru părțile interesate de 

destinație fără a compromite integritatea ecologică, socială și culturală a destinației (Goeldner și 

Ritchie, 2008). Turismul poate fi un instrument eficient pentru creșterea economică locală și 

pentru crearea de locuri de muncă și ocuparea forței de muncă (Rylance, 2008), dar nu are ca 

rezultat o distribuție echitabilă a veniturilor (Hatipoglu și colab., 2016).  
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A.  Rolul stakeholderilor în dezvoltarea sustenabilă a turismului1 

 Rolul stakeholderilor în dezvoltarea sustenabilă a turismului vizează evaluarea eficienței 

implicării acestora (Budeanu, 2016). Stakeholderii din turism, respectiv turiștii, rezidenții locali, 

întreprinderile turistice și autoritățile locale și naționale (Wan și Li, 2013) joacă un rol esențial, 

asigurând, în colaborare, procesele de planificare și dezvoltare a activității turistice la nivelul 

destinației. Totodată, conflictele de interese dintre aceștia și opiniile diferite pot constitui piedici 

pentru dezvoltarea sustenabilă a destinației (Blackstock, 2005; Dredge, 2006; Sautter și Leisen, 

1999), primând, deseori, rentabilitatea întreprinderilor turistice în detrimentul intereselor 

comunității gazdă (Blackstock, 2005).  

Un element extrem de important în dezvoltarea sustenabilă a destinației turistice îl 

reprezintă schimbul de informații, cooperarea între stakeholderi pentru dezvoltarea activității 

turistice și implicarea lor în procesul de luare a deciziilor (Wray, 2011, Moscardo, 2011; Tosun, 

2000). Zehrer și Hallmann (2015) consideră că interdependențele dintre turist și stakeholderi ar 

trebui să fie în centrul furnizării unei experiențe de destinație bune pentru turiști.  

Un aspect care apare în multe articole științifice este modul în care comunitatea gazdă 

percepe industria turistică (Harrill, 2000; Dyer, Aberdeen și Schuler, 2007; Wang, 2006; 

Lundberg, 2016) dat fiind faptul că implicarea și participarea acesteia sunt importante pentru 

succesul dezvoltării turistice (Hanafiah, Jamaluddin și Zulkifly, 2013). Rezidenții sunt factorii 

cheie în procesul de dezvoltare durabilă a turismului (Lundberg, 2016), sunt un grup eterogen de 

persoane (Easterling, 2005) iar percepția lor asupra impactului activității turistice depinde de 

opiniile lor asupra beneficiilor generate de aceasta (Dyer, Aberdeen și Schuler, 2007).  

Atitudinile rezidenților se formează în funcție de factorii socioeconomici (venit, etnie, 

caracteristici locale și personale, vârstă, sex, limbă și durata de reședință), factori spațiali 

(distanța fizică între rezidenți și turiști), nivelul de concentrare a patrimoniului turistic și a 

serviciilor turistice într-o destinație, precum și dependența economică (Harrill, 2000; Wang, 

2006). 

S-a constatat că în comunitățile cu un grad de dezvoltare al activității turistice redus și o 

activitate economică puternică atitudinea privind turismul este mai favorabilă decât în 

comunitățile cu dezvoltare turistică ridicată și activitate economică slabă (Allen și alții, 2013). 

 
1 Chițu, I. B., Băltescu C. A, Foris, D., Foris, T., Albu, R. G. (2016) Understanding residents’ attitudes toward the 

tourism development in Brasov county, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social 

Sciences and Arts, SGEM; Foris, D., Albu, R. G., Chițu, I. B., Foris, T., Băltescu, C. A. (2016) Brasov tourism 

destination profiling in the context of sustainable tourism development, 3rd International Multidisciplinary 

Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, SGEM; Albu, R.G., Băltescu, C. A., Chițu, I. B., Ispas, A. 

(2016) Is Brasov a sustainable tourism destination? An analysis from the stakeholder’s perspective, Proceedings of 

the International Conference “Information Society and Sustainable Development” ISSD 2016 IIIrd Edition, April 

14-15, Polovragi, Gorj County, Romania. 
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Cu toate acestea, există studii care evidențiază faptul că, deși rezidenții nu obțin beneficii 

economice directe din turism, ei au atitudini pozitive față de această activitate bazate pe o 

varietate de beneficii sociale comune cu dezvoltarea turismului (Andereck și Nyaupane, 2011). 

B. Securitatea la nivelul destinație turistice aspect important în dezvoltarea sustenabilă a 

turismului2 

Problema securității la nivelul unei destinații turistice poate determina fluctuații 

semnificative ale sosirilor de turiști, devenind astfel o problemă globală pentru dezvoltarea 

sustenabilă a turismului (United Nations, 2005). Dezvoltarea unei destinații turistice nu se poate 

realiza decât dacă aceasta prezintă un nivel ridicat de siguranță (Hassan, 2000). 

Literatura de specialitate prezintă relația dintre turism și criminalitate (Mawby, 2014), 

activitățile turistice fiind adesea asociate cu infracțiunile și tulburări ale liniștii publice, aspecte 

care deranjează rezidenții (Barton și James, 2003; Cohen, 1980; Homel și alții, 1997; Mawby, 

2012; Chesney-Lind și Lind, 1986; Mawby, Brunt și Hambly, 1999; Stangeland, 1998). 

Destinațiile turistice, mai ales cele care practică turismul de masă, prezintă frecvent rate mari de 

criminalitate (Albuquerque și McElroy, 1999;  Kelly, 1993; Pelfrey, 1998; Prideaux, 1996; 

Walmsley, Boskovic și Pigram, 1983).  

Încă din 1991 a fost pusă în discuție necesitatea  adoptării unor politici pentru prevenirea 

criminalității generate de activitatea turistică, dar nu s-au făcut decât puține lucruri în acest sens 

((Bach, 1996; Botterill și alții, 2013; Crotts, 1996; Jones, 2010; Pizam, Tarlow și Bloom, 1997; 

Prideaux și Dunn, 1995; Schiebler, Crotts și Hollinger, 1996).  

Populația gazdă acuză activitățile turistice pentru problemele de infracționalitate și 

tulburarea liniștii publice considerând că le sunt amenințate valorile tradiționale și calitatea vieții 

(Davis, Allen și Cosenza, 1988; Haralambopoulos și Pizam, 1996; King, Pizam și Milman, 1993; 

Ross, 1992; Teye, Sönmez și Sirakaya, 2002).  

C. Integrarea persoanelor cu dizabilități în activitățile turistice – fațetă a turismului 

sustenabil3 

O altă fațetă a turismului sustenabil o reprezintă integrarea persoanelor cu dizabilități în 

destinațiile turistice prin eliminarea unor bariere fizice și de atitudine (UNWTO, 2016), turismul 

contribuind astfel la realizarea obiectivelor ONU pentru dezvoltarea durabilă. Persoanele cu 

 
2 Mawby, R.I., Tecău, A.S., Constantin, C.P., Chițu, I.B., Tescașiu, B. (2016) Addressing the Security Concerns of 

Locals and Visitors for the Sustainable Development of Tourist Destinations, Sustainability, 8(6), pp. 524-536,  

ISSN 2071-1050,  WOS:000378776800021, DOI:10.3390/su8060524 
3 Tecău, A. S., Brătucu, G., Tescașiu, B., Chițu, I. B., Constantin, C. P., Foris, D. (2019) Responsible Tourism—

Integrating Families with Disabled Children in Tourist Destinations, Sustainability, 11(16), pp. 4420-4438, ISSN 

2071-1050, WOS:000484472500164, DOI:10.3390/su11164420 

 

 

https://doi.org/10.3390/su8060524
https://doi.org/10.3390/su11164420
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dizabilități reprezintă 15% din populația lumii (WHO, 2018),  iar din acestea cel puțin 10% sunt 

copii și 80% care locuiesc în țările în curs de dezvoltare (Global Partnership for Education, 

2018). 

Activitățile turistice  pot aduce acestor persoane o serie de avantaje precum îmbunătățirea 

dezvoltării personale, creșterea incluziunii sociale și creșterea calității vieții (Kastenholz,  

Eusébio și Figueiredo, 2015; Lehto și alții, 2018; Sedgley și alții, 2017; Bergier, Bergier și 

Kubinska, 2010; Pagán, 2019).  

Pentru copiii cu dizabilități și familiile lor participarea la activitățile turistice reprezintă o 

provocare într-un mediu conceput pentru persoanele fără dizabilități (Lehto, 2018; Yau, 

McKercher și Packer, 2004; Mactavish și alții, 2007).  

Integrarea persoanelor cu dizabilități în activitățile turistice a devenit un subiect din ce în 

ce mai atractiv și pentru mediu academic (Tchetchik, Eichhorn și Biran, 2018; Scheyvens și 

Biddulph, 2018), dar legătura dintre turismul responsabil și procesul de integrare a persoanelor 

cu dizabilități în destinațiile turistice reprezintă încă o provocare, deoarece este un subiect care a 

fost rareori abordat.  

Turismul sustenabil/responsabil a fost abordat din perspectiva impactului calității vieții 

rezidenților din destinațiile turistice (Mathew și Sreejesh, 2017; Hanafiah și alții, 2016), al 

comportamentul turiștilor (Lee și alții, 2017), al modalităților de încurajare a turiștilor să practice 

un turism responsabil (Yoon, 2019), al comportamentului managerilor din unitățile de turism 

(Musavengane, 2019; Camilleri, 2016) și al responsabilității sociale a operatorilor de turism 

(Rojan, Brijesh și Min-Seong, 2019). Turismul este folosit din ce în ce mai mult ca instrument de 

integrare socială (Scheyvens și Biddulph, 2018) dar, cu toate acestea, există doar puține studii 

care au legat turismul responsabil de integrarea persoanelor cu dizabilități în destinațiile turistice.  

Având în vedere scopul comun al stakeholderilor (care cuprind și turiștii) în dezvoltarea 

durabilă a destinațiilor turistice crearea unei strategii în acest sens trebuie luată în considerare la 

nivelul acestor destinații turistice (Shams, 2018; Byrd, 2007; WTO, 2005; Michopoulou și alții, 

2015; Alegre și Berbegal-Mirabent, 2016;  Loi și Kong, 2017). O astfel de strategie ar putea 

include și accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, în măsura în care accesibilitatea poate 

deveni un avantaj competitiv în dezvoltarea durabilă a operatorilor din turism, dar și o provocare 

pentru aceștia (Sarmento, Brás și De Oliveira, 2016; Pagán, 2015). Avantajul competitiv poate 

apărea din înțelegerea nevoilor acestor oameni, creșterea responsabilității sociale și punerea în 

practică a unui managementul inovator (Zenko și Sardi, 2014).  

O familie cu un copil cu handicap are un comportament diferit în vacanțe (Mactavish și 

alții, 2007) iar multe destinații turistice sunt indisponibile atât fizic cât și din punctul de vedere al 
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mentalității angajaților pentru aceste familii (Nyman, Westin și Carson, 2018; Kong și Loi, 

2017), iar eliminarea acestor bariere fizice și atitudinale reprezintă o provocare (Pagán, 2015). 

Eichhorn și Buhalis (2011) au identificat trei tipuri de bariere în turism pentru persoanele 

cu dizabilități, bariere fizice, bariere de atitudine și lipsa de informații. Barierele fizice au în 

vedere accesibilitatea în camere, în zonele publice, în spațiile de agrement, în baie, în restaurante 

și baruri (Tutuncu, 2017; Lyu, 2017; Poria, Reichel și Brandt, 2011). Transportul reprezintă, de 

asemenea, o componentă importantă a experienței turistice și diferitele categorii de părți 

interesate - autorități locale, operatorii privați - trebuie să asigure condiții corespunzătoare pentru 

deplasarea persoanelor cu dizabilități (Ferrari și alții, 2014; Risser și alții, 2015; Zajac, 2016;  

Karacaoglu, Yolal și Gursoy, 2015;  Park și Chowdhury, 2018;  Darcy, 2016; Wang și Cole, 

2016). Chiar dacă se remarcă unele progrese, nevoile persoanele cu dizabilități sunt încă 

insuficient înțelese; companiile de transport ar trebui să fie mai creative pentru a facilita accesul 

persoanelor cu dizabilități dar și pentru a reduce costul transportului pentru acestea (Cole și alții, 

2016). 

Experiența turistică include și componente legate de interacțiunea cu personalul și alți 

turiști iar atitudinea acestora pot transforma experiența într-una neplăcută (Poria, Reichel și 

Brandt, 2009; Kim, Stonesifer și Han, 2012; Bizjak, Kneževic și Cvetrežnik, 2011). Studiile 

arată că gradul de acceptare a acestor persoane de ceilalți turiști este încă scăzut (Tchetchik, 

Eichhorn și Biran, 2018).  

Un aspect important care trebuie semnalat este lipsa comunicării de marketing, unitățile 

din turism prezentând deficiențe grave în comunicarea cu persoanele cu dizabilități (Cloquet și 

alții, 2018; Rumetshofer și Wöß, 2004). În comunicarea cu persoanele cu dizabilități, informația 

nu este doar o componentă a comunicării de marketing, este, de asemenea, un „emițător de 

experiențe” (Vila, González și Darcy, 2018). Noile tehnologii de comunicare promit să extindă 

accesul persoanelor cu dizabilități la educație, comerț, ocuparea forței de muncă și divertisment 

(Foley și Ferri, 2012) și să le faciliteze o integrare socială mai ușoară (Gea și alții, 2016). 

Realitatea virtuală îi poate ajuta, de exemplu, să experimenteze un nou mediu digital ajutându-i 

în luarea deciziilor de cumpărare (Coxon, Kelly și Page, 2016; Barnes, 2016; Standen și Brown, 

2005; Parsons și Cobb, 2011; Lorenzo și alții, 2016; Didehbani și alții, 2016; Tussyadiah și alții, 

2018;  Gibson și  O’Rawe, 2018; Tussyadiah, Wang și Jia, 2017). Utilizarea realității virtuale în 

turism este încă insuficient studiată dar specialiști îi recunosc importanța în furnizarea unei 

experiențe legate de o destinație turistică (Bogicevic și alții, 2019; Han și Dieck, 2019). 

Persoanele cu dizabilități, reprezintă, de asemenea, un segment atractiv pentru noi tipuri de 

turism ca turismul colaborativ (Olya și alții, 2018). 
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D. Turismul colaborativ – nou tip de dezvoltare sustenabilă a turismului4 

O a treia componentă a dezvoltării sustenabile a turismului abordată în cercetările 

efectuate a fost cea a turismului colaborativ (sharing tourism) ca nou tip de afacere în turism care 

poate contribui la obiectivul principal al dezvoltării durabile - stabilitatea pe termen lung a 

economiei și a mediului (Emas, 2015). Economia colaborativă reprezintă „un model în creștere a 

comportamentului de consum care se bazează pe accesarea și reutilizarea produselor pentru a 

utiliza capacitatea inactivă și care prezintă atât posibilități extraordinare, cât și amenințări 

semnificative pentru dezvoltarea societății, cât și pentru firme” (Kathan, Matzler și Veider, 

2016). Potrivit specialiștilor, economia colaborativă poate schimba abordarea de afaceri 

conducând-o spre o abordare sustenabilă (Cohen și Kietzmann, 2014; Daunorienė și alții, 2015). 

Economia colaborativă este o oportunitate economică, o formă de consum durabil, o cale către 

un sistem descentralizat, conduce la crearea de piețe nereglementate și reprezintă un domeniu 

incoerent al inovației (Martin, 2016). Datorită creșterii rapide, există specialiști care consideră că 

economia colaborativă va deveni un fenomen principal, nu o piață de nișă (Nguyen și Llosa, 

2018). Economia colaborativă constă într-un model de afaceri bazat pe o caracteristică specială – 

persoanele fizice împart bunuri și servicii. 

Conceptul de „economie colaborativă” (sharing economy) este considerat de un număr 

semnificativ de specialiști ca fiind similar cu alte concepte care definesc modele economice 

inovatoare, cum ar fi: „consum colaborativ” (Belk, 2014; Möhlmann,  2015; Hamari, Sjöklint și 

Ukkonen, 2016; Tussyadiah, 2015), „peer-to-peer economy”(Benjaafar, Kong și Li, 2018; 

Bellotti și alții, 2015), „gig economy” (Frenken și Schor, 2017), „on-demand economy” 

(Cockayne, 2016; Maselli, Lenaerts și Beblavy, 2016) și „crowd economies” (Nekaj, 2014, 

World Economic Forum, 2017). 

Economia colaborativă este un segment al pieței turistice în plină expansiune, mai ales 

pentru structurile de cazare, reprezentând atât o inovație, cât și o amenințare competitivă pentru 

companiile hoteliere, care reproiectează modele tradiționale de afaceri (van der Borg și alții, 

2017; O’ Regan și Choe, 2017;  Salvioni, 2016). În turism, economia colaborativă se construiește 

printr-o „prietenie online” între locuitori și turiști (Chung, 2017). În același timp, turiștii, în 

încercările lor de a obține experiențe autentice, sunt ajutați de interacțiunea cu localnicii, ceea ce 

aduce beneficii ambelor părți implicate (Paulauskaite și alții, 2017; Birinci, Berezina și 

Cobanoglu, 2018). Airbnb - considerat „cel mai proeminent exemplu al noilor rețele colaborative 

în turism” și „un exemplu notabil în domeniul turismului” - conectează oaspeții cu gazdele, 

 
4 Tescașiu, B., Epuran, G., Tecău, A. S., Chițu I.B., Mekinc J. (2018) Innovative Forms of Economy and Sustainable 

Urban Development—Sharing Tourism, Sustainability, 10(11), pp. 3919-3937, ISSN 2071-1050, 

WOS:000451531700093, DOI:10.3390/su10113919      

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Paulauskaite%2C+Dominyka
https://doi.org/10.3390/su10113919
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permițând ambelor părți să facă schimb de experiențe culturale, pe lângă tranzacțiile economice 

(Volgger și alții, 2018; Gutiérrez și alții, 2017; Sanchez-Vazquez, Silva și Santos, 2017). Un caz 

similar este Uber, care s-a extins în 67 de țări în șapte ani (Evans și Gawer, 2016). 

Tranzacțiile în acest tip de economie sunt facilitate de platforme online unde intră în 

contact furnizorii cu consumatorii, realizându-se astfel comunități virtuale cu valori comune  

(Bani, 2017), care partajează experiențe (Techopedia Definition, 2018). Mediul online este 

componentă principală a economiei colaborative denumită și ”economie de platformă” (Turnsek 

și Ladkin, 2017; Kenney și, Zysman,  2016). Totuși acest model de afaceri se află într-o fază 

incipientă (Razli, Jamal și Zahari, 2017).  

Economia colaborativă în turism are impact nu numai asupra mediului de afaceri local, ci 

asupra industriilor conexe dar nu toate influențele sunt pozitive (Sigala, 2018; Mahadevan, 

2018). Totodată este de remarcat impactul acesteia asupra dezvoltării sustenabile, prin orientarea 

către probleme legate de protecția mediului înconjurător și către creșterea responsabilității 

sociale a comunităților (Ključnikov, Krajčík și Vincúrová, 2018; Dabija și Babut, 2013; Țigu, 

Popescu și Hornoiu 2016). 

Conform studiilor realizate în Uniunea Europeană cele mai reprezentative modele de 

afaceri care afectează economia colaborativă în turism sunt închirierile pe termen scurt și 

schimburile de locuințe (European Commission, 2018a). În plus, există unele sectoare conexe 

turismului, care sunt, de asemenea, bine reprezentate și au un potențial de creștere ridicat în 

Uniunea Europeană: transportul (ride sharing, car sharing), serviciile de sprijin (financiar și 

nonfinancial). În ceea ce privește cazarea există o deschidere generală către economia 

colaborativă în țări ca Cipru, Cehia, Estonia, Irlanda, Lituania, România, Polonia, Slovacia și 

Regatul Unit, unde sunt puține restricții privind autorizațiile. Distincția dintre cei care practică 

acest tip de afacere și profesioniștii este mai clară în Austria, Grecia, Finlanda, Letonia și Suedia, 

în aceste țări autoritățile sunt în măsură să cuantifice contribuția economiei colaborative, iar 

sectorul tradițional nu se simte amenințat de concurența neloială (European Commission, 

2018b). 
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1.2. Cercetare de marketing privind opiniile stakeholderilor asupra dezvoltării 

durabile a destinației turistice Brașov5 

Contextul cercetării 

Cercetarea a fost realizată de un colectiv de autori în cadrul proiectului DIMAST - 

Destination Intelligent Management for Sustainable Tourism (2014-2017), PN-II-PT-PCCA-

2013-4, finanțat de UEFISCDI, prin care s-a urmărit s-a urmărit conceperea şi dezvoltarea unui 

procedeu tehnic original de testare a Sistemului European de Indicatori Turistici pentru 

Destinaţii Durabile (ETIS, 2013) în județul Braşov care să susţină managementul participativ al 

dezvoltării unui turism durabil în cadrul acestei destinaţii. 

La nivelul județului Brașov au existat și există mai multe preocupări/acțiuni privind 

managementul dezvoltării durabile ca, de exemplu, Agenda locală 21– Planul local de 

dezvoltare durabilă a Municipiului Brașov care cuprinde dezvoltarea turismului ca domeniu 

prioritar în strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Braşov și vizează următoarele aspecte: 

crearea de către administraţia publică locală a mecanismelor de dezvoltare a forţelor pieţei şi 

întărire a capacităţii ofertanţilor de a pătrunde şi rezista pe piaţa concurenţială internaţională în 

sectorul turistic; promovarea parteneriatelor public-private în dezvoltarea sectorului turistic; 

crearea de programe şi acţiuni care contribuie la dezvoltarea sectorului turistic şi a calităţii 

serviciilor; realizarea unor studii referitoare la potenţialul de dezvoltare turistică pentru 

Municipiul Braşov şi zonele de influenţă; folosirea surselor financiare provenite din taxa 

hotelieră şi de staţiune cu precădere pentru dezvoltarea turismului (Primăria Municipiului 

Brașov, 2005), sau procupări existente la nivelul Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului 

Brașov - Strategia de dezvoltare a județului Brașov orizonturi 2013-2020-2030 (CJBV, 2010).  

În aceste condiții scopul principal al acestei cercetări a fost identificarea perspectivei 

stakeholderilor cu privire la preocupările de dezvoltare durabilă la nivelul destinației turistice 

Brașov. 

 

 

 
5 Acest subcapitol a fost realizat pe baza următoarelor publicații realizate în cadrul proiectului de cerectare științifică 

DIMAST: Chițu, I. B., Băltescu, C. A, Foris, D., Foris, T., Albu, R. G., (2016) Understanding residents’ attitudes 

toward the tourism development in Brasov county, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences on 

Social Sciences and Arts, SGEM, Albena; Albu, R.G., Băltescu, C. A., Chițu, I. B., Ispas, A. (2016) Is Brasov a 

sustainable tourism destination? An analysis from the stakeholder’s perspective, Proceedings of the International 

Conference “Information Society and Sustainable Development” ISSD 2016 IIIrd Edition, April 14-15, Polovragi, 

Gorj County, Romania; Foris, D., Albu, R. G., Chițu, I. B., Foris, T., Băltescu, C. A. (2016) Brasov tourism 

destination profiling in the context of sustainable tourism development, 3rd International Multidisciplinary 

Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, SGEM, Albena, 22-31 August (conferință indexată ISI Web of 

Knowledge); Brătucu, G. (coordonator) (2015) Județul Brașov - profilul destinației turistice, Editura Universității 

Transilvania din Brașov,  ISBN: 978-606-19-0551-5. 
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    Obiectivele principale ale cercetării au vizat:  

• obținerea unor informații relevante în vederea realizării profilului destinației turistice 

județul Brașov din perspectiva stakeholderilor,  

• identificarea percepțiilor și atitudinilor rezidenților cu privire la efectele dezvoltării 

turismului în destinația județul Brașov; 

• evidențierea influențelor exercitate de dezvoltarea turismului asupra identității și 

specificului local; 

• identificarea măsurii în care rezidenții au fost implicați în planificarea și dezvoltarea 

turismului în destinația județul Brașov.  

• obținerea de informații privind existența unei strategii sau a unui plan de acțiune privind 

turismul;  

• obținerea de informații privind existența unei politici a destinației care promovează 

cumpărarea și utilizarea de produse și servicii locale.  

Metodologia cercetării 

In vederea atingerii obiectivelor enumerate a fost realizată o cercetare calitativă prin 

metoda interviului de profunzime semi-structurat, care permite cercetătorilor să aprofundeze 

problemele de interes (Dwyer, Gill și Seetaram, 2012). Eșantionul a fost constituit din 16 

specialiști: 1 din partea echipei de management a Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea 

Turismului din județul Brașov (APDT), 6 angajaţi din top-managementul întreprinderilor din 

domeniul turismului din judeţul Braşov (hoteluri, pensiuni, restaurante), 4 angajați din 

conducerea autorităţilor publice locale şi din ONG-uri cu activitate în turism,  5 alți specialiști în 

turism (cadre didactice universitare etc.).  

Ghidul de interviul a fost realizat folosind informațiile din „Sistemul european de 

indicatori de turism TOOLKIT pentru destinații durabile” (ETIS, 2013). S-a utilizat analiza de 

conținut, o metodă cunoscută și utilizată pe scară largă în cercetarea calitativă de marketing, 

pentru prelucrarea datelor prin gruparea răspunsurilor respondenților în funcție de temele incluse 

în interviu (Constantin și Tecău, 2013). 

Rezultate  

 Stakeholderii intervievați au identificat ca principale forme de turism practicate în 

destinația turistică, turismul montan, turismul de afaceri, turismul cultural-istoric, turismul rural 

şi agroturismul, turismul sportiv, turismul de plăcere, de week-end, turismul religios, turismul de 

evenimente, turismul de sănătate, ecoturismul, turismul de tranzit (circuite turistice), turismul 

ştiinţific,  turismul gastronomic, turismul bazat pe comunități locale.  
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În ceea ce privește profilul vizitatorilor din destinaţia turistică judeţul Braşov subiecții 

intervievați consideră că turiștii români sosesc cu precădere în vacanța de iarnă pentru 

desfășurarea de activități sportive, pentru petrecerea sărbătorilor (zona Bran-Moieciu fiind 

cunoscută pentru tradiții și preparatele culinare) și în vacanța de vară pentru vizitarea 

principalelor obiective turistice din Brașov și împrejurimi și petrecerea concediilor în zonele 

rurale. Cei mai mulți turiști străini sosesc din țările Europei de Vest și au fost împărțiți de către 

respondenți în turiști „low cost” foarte tineri, care se cazează în hosteluri sau în campinguri, sunt 

interesați de natură dar și de obiectivele turistice, culturale, de tradițiile și obiceiurile locale și 

vin, în general, vara și turiștii seniori, cei de vârstă adultă care sunt interesați, îndeosebi, de 

turismul cultural și vin de obicei în perioada sezonului de vară.  

Cu privire la efectele dezvoltării turismului în destinația județul Brașov, rezultatele au 

arătat că, în general, prezența turiștilor are efecte benefice asupra dezvoltării economice a 

destinației, aspect evidențiat mai ales de locurile de muncă create prin activitatea turistică sau 

industriile conexe (firme de transport, companii care furnizează servicii de agrement etc.). O 

treime din respondenți au subliniat că o parte semnificativă a locurilor de muncă în turism este 

sezonieră, fapt care generează incertitudine pentru angajați. În același timp, activitățile turistice 

generează venituri directe și indirecte și, pe măsură ce numărul de vizitatori străini crește, 

turismul are o contribuție importantă la exporturile locale. Toți cei 16 respondenți au declarat că 

influențele economice sunt pozitive și cu un anumit sprijin din partea autorităților locale, 

turismul ar putea deveni un sector important în economia destinației. În ceea ce privește impactul 

social al turismului în cadrul destinației, a fost subliniat faptul că prezența unui număr mare de 

turiști afectează negativ comunitatea, se creează aglomerație, apar dificultăți în găsirea unui loc 

de parcare, în special în zonele frecventate de turiști, și dificultăți de a accesa activități 

recreative. Respondenții au subliniat necesitatea unei implicări adecvate a autorităților locale 

pentru a rezolva aceste probleme. Impactul social negativ determinat de prezența unui număr 

mare de vizitatori la destinație ar putea fi contracarat prin acțiuni administrative punctuale. 

Impactul dezvoltării turismului ar trebui analizat separat în funcție de sezon (toamnă, iarnă, 

primăvară, vară) iar apoi trebuie realizată evaluare specifică pentru întregul an. 

Respondenții au subliniat faptul că locuitorii sunt mândri de valorile culturale locale și că 

prezența turiștilor îi ajută să fie mai comunicativi. Festivalurile și evenimentele locale care se 

concentrează pe moștenirea locală contribuie la răspândirea valorilor culturale, la promovarea 

destinației și a specificității acesteia și cresc sentimentul de apartenență la comunitate. Cultura 

locală și obiceiurile tradiționale sunt elemente importante de atracție și o sursă de venituri pentru 

rezidenți. Activitățile culturale sunt benefice pentru rezidenți, în special în rândul generațiilor 

tinere, deoarece reprezintă un mijloc de implicare în activități comunitare și de socializare. 
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Pentru turiștii străini, contactul cu specificul local este o oportunitate de a înțelege cultura altor 

țări, ca o modalitate de apropiere între popoare. De asemenea, a fost evidențiată ideea că 

promovarea specificului local este o modalitate de diferențiere a destinației și de creștere a 

atractivității turistice. În egală măsură, respondenții au subliniat că anumite tradiții locale sunt 

arătate special pentru vizitatori, aspect care contribuie la păstrarea lor. 

Cu privire la implicarea rezidenților în planificarea și dezvoltarea sectorului turismului în 

destinația județul Brașov a fost subliniat faptul ca aceasta este aproape inexistentă. Deși sunt 

considerați părți interesate importante, care joacă un rol important în succesul acestor acțiuni, 

rezidenții nu sunt informați și nici consultați cu privire la aceste probleme. Respondenții au 

dezvăluit faptul că acțiunile de educare și sensibilizare ar putea fi un pas important spre o mai 

bună înțelegere a industriei turismului și, în final, spre asigurarea unui sprijin mai mare din 

partea comunității și a rezidenților. 

In ceea ce privește existența unei strategii sau a unui plan de acțiune privind turismul 

durabil, cei mai mulți dintre respondenți au menționat “Strategia de dezvoltare a judeţului 

Braşov orizonturi 2013-2020-2030”. Au mai fost menționate „Strategia de turism durabil  a  

Carpaților", "Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Braşov",  Proiectul “Experienţe 

culturale de neuitat în inima Transilvaniei”, Proiectul „Faţada Istorică”, Proiectul  „Let’s do it 

Romania!”, Proiectul Rezervaţia Naturală ”Valea Zimbrilor”, demersul Asociaţiei de Ecoturism 

din România care a dezvoltat şi introdus un sistem de certificare în ecoturism și crearea 

Carpathian Tourism Cluster Romania  

La întrebările care au vizat existența unei politici a destinației care promovează 

cumpărarea și utilizarea de produse și servicii locale, durabile care fac obiectul unui comerț 

echitabil, opinia generală  a fost aceea că nu există o politică clară, ci doar inițiative locale prin 

care sunt promovate produsele locale. Toți cei 16 respondenți au afirmat ca sunt convinși de 

necesitatea existenței și aplicării unei astfel de politici. Asociația pentru Promovarea și 

Dezvoltarea Turismului promovează produsele locale la toate târgurile internaționale. Alte 

exemple date de respondenți sunt: Târgul Regional pentru Artizanat și Meșteșuguri, Târgul de 

Toamnă, alte târguri organizate de ONG-uri și care promovează produsele tradiționale. Asociația 

de Dezvoltare Durabilă a județului Brașov sprijină înființarea și dezvoltarea GAL-rilor – Grupuri 

de Acțiune Locală, prin intermediul cărora se pot crea branduri locale sub care pot fi 

comercializate și promovate produse locale specifice.  

Legat de existența de politici care impun întreprinderilor din domeniul turismului să 

reducă la minimum poluarea luminoasă și sonoră,  33% dintre subiecți nu cunosc să existe astfel 

de politici, dar sunt și subiecți care au prezentat exemple concrete, fie la nivel de unitate 

hotelieră fie la nivelul destinației județul Brașov. La nivelul unităților hoteliere s-au făcut 
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investiții în achiziționarea unor becuri cu consum redus de energie, achiziționarea de lămpi 

solare iar pentru reducerea poluării sonore s-a recurs la izolarea clădirilor cu polistiren. La 

nivelul destinației turistice județul Brașov, Primăria Brașov a instaurat o serie de regulamente 

locale. 

Concluzii 

Persoanele intervievate au considerat a fi importante pentru managementul destinației 

turistice județul Brașov informațiile legate de: fluxul turistic al județului Brașov; strategiile și 

politicile de mediu adoptate; viziunea stakeholderilor din turism în privința dezvoltării durabile a 

destinației; cunoașterea profilului turiștilor din zona Brașov; strategiile de dezvoltare turistică 

durabilă la nivel regional; existența în cadrul destinației turistice Brașov a unei politici de 

protejare și îmbunătățire a patrimoniului cultural; planificarea strategică privind adaptarea la 

schimbările climatice; existența, în cadrul destinației, a  unor politici care impun întreprinderilor 

din domeniul turismului să reducă la minimum poluarea luminoasă și sonoră.  

Alte aspecte enumerate de respondenți și care pot fi utilizate în gestionarea durabilă a 

destinației județul Brașov au fost: necesitatea existenței unui destination manager; necesitatea 

existenței unei structuri care să promoveze dezvoltarea turistică durabilă a județului Brașov; 

informarea actorilor locali cu privire la existenţa preocupărilor privind dezvoltarea durabilă a 

turismului în zonă; necesitatea educației privind dezvoltarea turistică durabilă prin introducerea 

în planurile de învățământ ale facultăților Universității Transilvania din Brașov a unor discipline 

care vizează dezvoltarea turistică durabilă, întrucât încorporarea conștientizării și gestionării 

mediului în formarea în industria turismului reprezintă un pas important către implementarea 

dezvoltării durabile (Kilipiris și Zardava, 2012). 

Există mai multe limite ale acestui studiu, în primul rând este știut fiind faptul că succesul 

cercetării depinde, în general, de onestitatea respondenților (Dwyer la al., 2012), o altă limită a 

cercetării este faptul că au fost intervievate doar câteva grupuri de stakeholderi, precum: 

antreprenori, reprezentanți ai ONG-urilor, oficiali ai administrației locale și profesori din 

universități. Cercetări ulterioare ar trebui să dezvolte interviuri cu alte grupuri de părți interesate 

din destinația turistică a județului Brașov, de ex. turiști și localnici. 
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1.3. Cercetări vizând securitatea rezidenților și a turiștilor din perspectiva 

dezvoltării sustenabile a destinațiilor turistice 6 

Contextul cercetării 

 Activitatea turistică este recunoscută ca generator de activități criminale, astfel încât în 

contextul preocupărilor de dezvoltare durabilă se pune problema dacă se poate vorbi despre o 

dezvoltare sustenabilă în turism dacă acesta generează probleme legate de liniște și de ordine.  

Statisticile oficiale privind infracțiunile sugerează că nivelul de criminalitate nu este 

deosebit de ridicat în România, în special în comparație cu alte țări semnatare ale pactului de la 

Varșovia (van Dijk, van Kesteren și Smit, 2008; Kangaspunta, Joutsen și Ollus, 1998; Zvekic, 

1998). Cu toate acestea, în timp ce nivelul criminalității pare să fi scăzut constant în multe țări 

dezvoltate în perioada 2005-2010, în ciuda recesiunii (Clarke, 2010), în România, criminalitatea 

a scăzut în perioada 1999-2005 și apoi a crescut (Institutul Naţional de Statistică, 2016). 

Rata criminalității înregistrată la o populație de 100.000 locuitori, pentru România, a fost 

de 422 de incidente în 1990, 1774 de incidente în 1998, 963 de incidente în 2005 și 1397 de 

incidente în 2009. Regiunea Centru, din care face parte Brașovul, a cunoscut o tendință similară, 

deși mai extremă, rata criminalității fiind de 1490 de incidente în 2011, cea mai mare înregistrată 

în țară. Județul Brașov și municipiul Brașov au înregistrat o creștere a nivelului infracțiunilor 

având cele mai multe infracțiuni din Regiuni Centru. Astfel, județul Brașov a înregistrat o 

creștere a ratei criminalității de la 1332 de incidente în 2010 la 1868 de incidente în 2011. În 

fiecare an, Inspectoratul de Poliție al județului Brașov calculează un coeficient de criminalitate 

pentru fiecare oraș din județ. Cifrele pentru 2012 și 2013 demonstrează concentrarea 

criminalității în orașul Brașov: coeficientul de criminalitate este de aproximativ 11-12 ori mai 

mare decât al oricărui alt oraș din județul Brașov, ceea ce se explică prin faptul că Brașovul este, 

de departe cea mai mare aglomerare urbană a județului.  

Datele oferite de Inspectoratul de Poliție al județului Brașov nu oferă detalii cu privire la 

domiciliului stabil al victimelor, dacă sunt rezidenți sau turiști și nici nu există sondaje 

disponibile asupra victimelor din rândul turiștilor din România. Astfel, de exemplu, riscul poate 

fi ridicat pentru rezidenți, dar scăzut pentru turiști, iar rata criminalității în general ar putea crește 

în timp ce infracțiunea împotriva turiștilor este în scădere sau invers. Mai mult, în timp ce există 

dovezile care sugerează că turiștii mai des cad victime ale infracționalității (Chesney-Lind și 

 
6 Acest subcapitol a fost realizat pe baza articolului: Addressing the Security Concerns of Locals and Visitors for the 

Sustainable Development of Tourist Destinations, autori: Mawby, R.I., Tecău, A.S., Constantin, C.P., Chițu, I.B., 

Tescașiu, B., publicat în Sustainability  2016, 8(6), ISSN 2071-1050,  WOS:000378776800021, 

https://doi.org/10.3390/su8060524. Articolul a fost realizat în cadrul unui contract de cercetare (nr. 21 din 

29.01.2014) ”Studiu cu privire la securitatea în turism la nivelul municipiului Braşov”, coordonat de Primăria 

Brașov de către o echipă de cercetători din Universitatea Transilvania din Brașov.  

https://doi.org/10.3390/su8060524
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Lind, 1986; Mawby, Brunt și Hambly, 1999; Stangeland, 1998), există o percepție comună că 

turiștii sunt vizați în mod special de infractorii din România, așa cum este ilustrat în mass-media 

internațională și alte surse oficiale străine. De exemplu, un raport al Departamentului de Stat al 

SUA din 2010, susținea că vizitatorii din România erau deosebit de vulnerabili la jafuri și furturi 

(United States Department of State, 2010). Astfel de rapoarte sunt înșelătoare (Dangers in 

Romania, 2010) și pot descuraja un număr semnificativ de străini pentru a vizita țara (Mawby, 

2014). Această posibilă amenințare pentru o destinație turistică în curs de dezvoltare ca Brașovul 

oferă o motivație serioasă pentru administrația locală de a aborda cu seriozitate problemele de 

siguranță ale comunității și turiștilor. 

Rezultatele cercetărilor au relevat faptul că printre principalele probleme de securitate 

menționate de turiști se numără nu numai jafurile și alte situații de acest fel care au contribuit la 

generarea unei stări de anxietate și nesiguranță, ci și nevoia de a avea acces facil la serviciile de 

sănătate și la alte servicii turistice.  

Metodologia cercetării 

 Cercetările realizate au constat într-o analiză a datelor primare și secundare obținute 

folosind statistici oficiale sau informații furnizate de instituțiile publice, dar și informații obținute 

prin cercetări cantitative și calitative de marketing realizate în rândul turiștilor, a rezidenților și a 

altor stakeholderi. Scopul cercetărilor efectuate a fost evaluarea problemelor de securitate la 

nivelul destinației turistice Brașov dar și identificarea unor măsuri pentru a asigura un mediu 

sigur atât pentru rezidenți cât și pentru turiști. 

Cercetările au fost realizate pe șase teme principale, fiecare cu metodologii distincte de realizate: 

• Analiză comparativă a criminalității înregistrate în orașul Brașov și în România pe o 

perioada de cinci ani (2009-2013). 

• Anchetă în rândul a 444 de turiști care a avut drept obiectiv identificarea riscurilor 

percepute în timpul vizitei lor la Brașov și identificarea unor posibile soluții de diminuare 

a acestor riscuri. Eșantionul a cuprins 53% bărbați și 47% femei, cu cea mai frecventă 

grupă de vârstă 36-45 ani (32%), 36% sub această vârstă și 32% peste 46 ani. Deoarece 

incertitudinea și temerile legate de o destinație turistică au fost considerate a fi resimțite 

mai intens de turiștii străini, s-a adoptat eșantionarea stratificată în mod disproporționat, 

în care turiștii străini au fost supra-reprezentați. În consecință, structura eșantionului a 

fost: 30% turiști străini, 70% turiști români. 

• Dezbatere publică online privind problema asigurării securității în turism, folosind un 

forum la care au participat 100 de rezidenți. 
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• Cercetare calitativă de marketing, folosind două interviuri de tip focus- grup, cu câte 10 

rezidenți fiecare, pentru a studia relațiile stabilite între turiști și rezidenții din orașul 

Brașov și impactul social și economic al turismului resimțit de aceștia. 

• Cercetare calitativă folosind interviul de tip focus-grup în rândul specialiștilor interesați 

în securitatea publică și turism, reprezentanți ai administrației locale pentru a identifica 

modalități de reducere a nivelului infracțiunii și strategii posibil a fi aplicate. 

• Dezbatere publică privind securitatea în turism, la care au participat peste 60 de persoane: 

specialiști în securitate și turism, reprezentanți ai administrației locale, rezidenți și turiști. 

Rezultate (sinteză) 

Percepția unui oraș mai sigur  

Cercetarea s-a concentrat pe percepțiile asupra orașului ca destinație turistică sigură a trei 

grupe de public, respectiv factorii de decizie și practicienii din domeniu, rezidenții și turiștii. Au 

fost vizate patru aspecte: impactul turiștilor asupra securității urbane, natura securității pentru 

turiști, măsura în care Brașovul este considerat o destinație turistică sigură și identificarea unor 

măsuri pentru îmbunătățirea imaginii Brașovului ca destinație turistică sigură. 

Impactul turiștilor asupra securității urbane  

Spre deosebire de alte destinații turistice urbane, cum ar fi Barcelona, Faliraki (Creta) și 

Coasta de Aur (Australia), în cadrul cărora, în timpul derulării proiectului EFUS, mass-media 

internațională a expus o serie de cazuri de infracționalitate ale turiștilor (The Guardian, 2014; 

Mawby, 2012), la Brașov, turiștii nu sunt văzuți ca o problemă în asigurarea legii și a ordinii. 

Poliția și alți stakeholderi intervievați în cadrul proiectului nu consideră turiștii ca având 

contribuție la tulburarea liniștii publice, iar localnicii nu par să simtă că turiștii le amenință stilul 

de viață într-o măsură semnificativă. Cu toate acestea, unele aspecte negative au fost specificate: 

de exemplu, unii turiști au fost percepuți ca având un comportament neadecvat, sunt zgomotoși 

și nu respectă reglementările locale și patrimoniul cultural și natural al orașului. Acest lucru 

sugerează că turiștii străini ar putea fi văzuți ca o problemă. Interviurile cu rezidenții au relevat 

faptul că aceștia au caracterizat în mod diferit turiștii străini comparativ cu turiștii români 

(Tabelul 1.1.) (a fost utilizată tehnica asocierii cuvintelor). Turiștii străini au fost caracterizați ca 

fiind bine informați și cu așteptări ridicate, în timp ce unii turiști români au fost văzuți ca 

necivilizați și veniți să se distreze, lucruri sugestive pentru o cultură turistică hedonistă. 
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Tabelul 1.1. Percepția rezidenților asupra turiștilor români și străini. 

Turiști români Turiști străini 

Prietenoși Bine informați 

Necivilizați Mofturoși 

Veniți să se distreze Cu așteptări mari 

Cu posibilități financiare medii Cu posibilități financiare ridicate 

 Deschiși la minte 

Sursa: Brașov’s Safety Audit în proiectul European Forum for Urban Security (EFUS)  

 

 Cu toate acestea, este foarte probabil ca etapa în care se află Brașov în „ciclul de viață 

turistic” (Prideaux, 1996) să fie corespunzătoare acestui profil, ceea ce înseamnă că nu a 

întâmpinat încă problemele asociate turismului de masă, în special problemele turismului de 

tineret asociat unui stil de viață hedonist. Construirea unui aeroport internațional, creșterea 

numărului de turiști străini și modificarea profilului turiștilor pot modifica acest lucru. 

Natura securității pentru turiști 

Atât rezidenții, cât și cei implicați în menținerea ordinii publice și operatorii din industria 

turistică nu au limitat securitatea doar la criminalitate și tulburarea liniștii publice. Au fost 

incluse diferite aspecte care ar putea să-i facă pe turiști să se simtă în siguranță, de exemplu, 

servicii de sănătate accesibile și de calitate, calitatea alimentelor, încrederea în populație și 

sentimentul că nu sunt exploatați (de exemplu, de către șoferii de taxi), ușurința de a schimba 

valuta sau de a utiliza carduri, orientarea, disponibilitatea centrelor de informare turistică, 

existența materialelor de informare turistică și semnalizarea în limbi de circulație internațională. 

În contextul criminalității, respondenții au menționat, de asemenea, necesitatea de a putea avea 

încredere în poliție, au accentuat necesitatea siguranței în spațiile de cazare turistice, sistemul de 

iluminat public, sistemul de transport public și facilitățile de parcare sigure. 

Măsura în care Brașov este considerat o destinație turistică sigură 

    Sondajul efectuat în rândul turiștilor a cuprins cinci întrebări care au legătură directă cu 

siguranța. În primul rând, respondenții au fost întrebați: „Când ați decis să vizitați Brașovul, cât 

de îngrijorat de siguranța dvs. ați fost?”. Pe o scară de cinci puncte, în care 5 echivalează cu 

„îngrijorați”, 1 „nu am fost  îngrijorat” a rezultat o medie de 1,88 puncte.  

    În al doilea rând, turiștii au fost rugați să evalueze măsura în care s-au temut în legătură 

cu anumite aspecte referitoare la siguranță atunci când au decis să viziteze Brașovul. În măsurare 

s-a utilizat scara interval cu 5 niveluri (1 in foarte mică măsură), După cum reiese din Tabelul 

1.2., furturile din buzunare/genți au fost considerate cel mai mare motiv de îngrijorare, 

înregistrând un scor de 2,5508, restul scorurilor medii obținute se situează sub acesta ceea ce ne 

determină să apreciem că există un grad de îngrijorare mic în cazul turiștilor intervievați. 
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Tabelul 1.2.  Probleme legate de siguranță în Brașov. 

Probleme de siguranță Media  

Furturi din buzunare/genți  2.5508 

Accesul la servicii medicale 2.3560 

Înghesuială 2.2773 

Tâlhării 2.1986 

Furturi de mașini 2.1290 

Transportul public 2.1276 

Transportul cu mașina personală 2.0975 

Boli (gripă, viruși, hepatită ) 1.9797 

Răpiri 1.6742 

Sursa: Brașov’s Safety Audit în proiectul European Forum for Urban Security (EFUS). 

 

 Pentru a evalua diferențele existente între turiștii români și cei străini, au fost comparate 

mediile fiecărui grup. Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 1.3. Pentru a analiza semnificația 

statistică a diferențelor dintre mediile grupurilor, a fost utilizat testul T-Student. Rezultatele 

indică faptul că toate diferențele sunt semnificative din punct de vedere statistic (Sig. ≤ 0,05), cu 

excepția riscurilor de răpire și boli (de exemplu, gripa, viruși și hepatită). Astfel, chiar dacă 

pentru toți turiștii riscurile percepute erau relativ mici, au existat unele diferențe semnificative 

între turiștii români și străinii. Turiștii străini au fost relativ mai preocupați de siguranță decât 

turiștii români. Probabil datorită faptului că turiștii străini se aflau într-un mediu mai puțin 

cunoscut.  

Tabelul 1.3. Diferențe între percepțiile turiștilor români și străini asupra securității  

Aspecte legate de siguranță Țara de origine Medie 

Transport cu mașina personală  
Romania 1.9671 

Străini 2.3869 

Transport public  
Romania 1.9371 

Străini 2.5474 

Greve, demonstrații  
Romania 1.5479 

Străini 2.0288 

Aglomerație 
Romania 2.3366 

Străini 2.1460 

Acces la servicii medicale de calitate 
Romania 2.2376 

Străini  2.6159 

Furturi de mașini 
Romania 2.0198 

Străini 2.3669 

Furturi din buzunare/genți 
Romania 2.3960 

Străini 2.8857 

Tâlhării 
Romania 2.0990 

Străini 2.4143 

Răpiri 
Romania 1.6172 

Străini 1.7986 

Boli (gripă, viruși, hepatită) 
Romania 1.9605 

Străini 2.0214 

Sursa: Brașov’s Safety Audit în proiectul European Forum for Urban Security (EFUS) 
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 În al treilea rând, turiștilor li s-a cerut să evalueze nivelul de securitate pe care l-au 

resimțit în timpul sejurului lor în Brașov, în acest scop folosindu-se o scală interval cu 5 niveluri, 

unde 5 reprezenta nivelul de securitate cel mai ridicat (vezi Tabelul 1.4). 

Tabelul 1.4. Nivelul de securitate resimțit de turiști 

Nivel de securitate Frequency Percent Cumulative Percent 

1—Nivel foarte scăzut 9 2.0 2.0 

2—Nivel scăzut 19 4.3 6.3 

3—Neutru 91 20.5 26.8 

4— Nivel ridicat 227 51.1 77.9 

5— Nivel foarte ridicat 98 22.1 100.0 

Total 444 100  

Sursa: Brașov’s Safety Audit în proiectul European Forum for Urban Security (EFUS) 

În al patrulea rând, turiștii au fost întrebați dacă pot prezenta situații în care s-au simțit în 

pericol în timpul sejurului. Doar 5% au spus că s-au simțit vreodată în pericol. Cele mai des 

amintite situații au fost legate de câini comunitari, cerșetori, hoți de buzunare, trafic, zone slab 

iluminate, tencuială care cade de pe clădirile vechi.  

În general, concluziile sugerează că turiștii au avut atitudini pozitive față de Brașov ca 

destinație turistică și au considerat că este o destinație sigură. Jafurile au fost principala 

infracțiune care a stârnit îngrijorarea. Concluzia este că securitatea percepută în legătură cu 

Brașovul ca destinație turistică nu reprezintă o preocupare majoră pentru turiști, ceea ce 

presupune că inițiativele actuale sunt eficiente și că noile inițiative politice ar trebui să fie 

îndreptate către menținerea acestei situații. 

Măsuri pentru îmbunătățirea imaginii Brașovului ca destinație turistică sigură  

Rezultatele focus-group-urilor organizate în rândul specialiștilor au relevat faptul că, pentru 

a îmbunătăți imaginea Brașovului ca destinație turistică sigură poliția locală ar trebui să joace un 

rol esențial alături de instituțiile publice locale și operatorii din turism, dar, de asemenea 

rezidenții ar trebui să fie mai direct implicați.  

Discuții 

  Impactul turismului asupra criminalității și securității este recunoscut în mod obișnuit de 

literatura de specialitate dar puține cercetările au fost efectuate la nivel local pentru a ajuta la 

elaborarea unor politici de dezvoltare durabilă a destinațiilor turistice. Inițiativa EFUS reprezintă 

o inovație majoră în acest sens. Una dintre principalele sale constatări este faptul că datele 

privind infracționalitatea legată de activitatea turistică sunt greu disponibile. În acest sens, 

Brașovul nu a fost diferit de celelalte orașe implicate în inițiativă, excepția fiind Barcelona care a 

început să înregistreze infracțiunile care au implicat turiștii din 2014 (dar doar ca victime).  

În Brașov, rezultatele cercetărilor efectuate au relevat faptul că infracționalitatea și 

tulburarea liniștii publice nu sunt legate direct de turism. Acest situație se poate schimba, însă, pe 

măsură ce numărul de turiști, vârsta și proveniența acestora se schimbă.  
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Cercetările efectuate au generat câteva constatări notabile. În primul rând, era clar că 

securitatea nu este legată doar de infracțiuni, ea presupune și acces la servicii de sănătate bune și 

acces facil la schimbul valutar. În al doilea rând, în timp ce această inițiativă în Brașov a 

identificat un parteneriat la nivel local, totuși a fost clar că atât părțile cheie implicate, cât și 

rezidenții au considerat că acesta poate fi îmbunătățit și acest lucru ar putea conduce la 

dezvoltarea infrastructurii, dar și la rezolvarea problemelor care afectează direct turiștii, care pot 

conduce la  anxietate sau nesiguranță în rândul acestora (cerșitul, sentimentul de a fi înșelați de 

către șoferii de taxi și condițiile din gara Brașov). Aceste constatări au fost în conformitate cu 

aspectele regăsite în literatura de specialitate, care dezvăluie că turiștii sunt expuși în principal la 

tâlhării din cauza stilurilor de viață diferite adoptate în timpul vacanței și integrării lor slabe în 

comunitatea locală (Mawby, 2014; Chesney-Lind și Lind, 1986; Mawby, Brunt și Hambly, 1999; 

Albuquerque și McElroy, 1999). 

 Pornind de la constatările de mai sus, pentru dezvoltarea turismului ca parte a Strategiei 

locale de dezvoltare durabilă a orașului Brașov, îmbunătățirile ar trebui să includă: 

• îmbunătățirea sistemului de informare turistică: autoritățile ar trebui implicate în 

deschiderea unor centre/birouri de informare turistică și în crearea unui sistem de 

orientare turistică care să faciliteze accesul turiștilor la diferite obiective turistice,  

• conștientizarea turiștilor în materie de siguranță: cu privire la diferitele riscuri prin 

oferirea de informații și recomandări cu privire la unitățile de cazare și catering, unitățile 

sanitare, companii de taxi, mijloace de transport, rute, etc. Totuși trebuie ținut cont de 

faptul că un accent prea mare pe informațiile de securitate poate induce un sentiment de 

teamă în rândul turiștilor, 

• conștientizarea tuturor stakeholderilor pentru crearea unui mediu turistic sigur în care 

turiștii să poată coexista cu rezidenții. 

Pentru a realiza aceste îmbunătățiri este necesară o colaborare eficientă între autoritățile 

publice locale, operatorii din sectorul privat, rezidenți și toți ceilalți stakeholderi. Orașul a creat 

deja un mediu în care turiștii se simt în siguranță, iar localnicii nu îi consideră o amenințare. Pe 

măsură ce turismul se extinde, cooperarea dintre primărie, poliție, operatorii din turismul și 

rezidenți este esențială pentru a garanta că dezvoltarea sustenabilă a turismului nu implică 

cheltuieli care depășesc avantajele. În cazul destinațiilor turistice, acest lucru presupune 

soluționarea nevoilor atât ale turiștilor cât și ale localnicilor. Toate aceste obiective vor face parte 

din strategia locală de dezvoltare sustenabilă, în care, o parte semnificativă va fi dedicată 

dezvoltării și securității în domeniul turistic.  
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Concluzii 

 Se poate concluziona că auditurile locale de siguranță în destinațiile turistice sunt o 

modalitate ideală pentru a colecta date relevante, inclusiv date secundare despre infracționalitate 

și turism, precum și date primare colectate de la turiștii și părțile interesate din destinațiile 

turistice (autoritățile locale, agenți economici, rezidenți etc.). Astfel de audituri pot constitui un 

punct de plecare pentru strategia locală de dezvoltare durabilă pe termen lung. Dezvoltarea 

durabilă nu poate face abstracție de nevoile de securitate atât la nivelul societății cât și la nivel 

individual. Această problemă este recunoscută drept o problemă globală pentru dezvoltarea 

turismului durabil de către Organizația Națiunilor Unite și Organizația Mondială a Turismului 

(United Nations, 2005), fiind dezbătută pe scară largă în literatura de specialitate. Rezultatele 

cercetării subliniază preocuparea majoră ale turiștilor și rezidenților în ceea ce privește siguranța 

și sunt utile atât din punct de vedere academic, dar și pentru factorii de decizie implicați în 

proiectarea strategiilor locale de dezvoltare durabilă, indiferent de destinația turistică în care vor 

fi aplicate. Principalele aspecte care trebuie abordate sunt infrastructura și facilitățile de acces, 

siguranța personală, serviciile turistice și cooperarea între rezidenți, turiști și autoritățile locale. 

 Principalele limitări ale acestei cercetări provin din bugetul limitat alocat auditului, 

insuficient pentru mai multe cercetări. Direcțiile viitoare de cercetare ar trebui să ia în 

considerare o cercetare cantitativă în rândul rezidenților și a operatorilor din turism pentru a testa 

statistic importanța problemelor ridicate de cercetarea calitativă. Aceste teste pot oferi o plajă 

mai largă de concluzii și pot contribui la strategia de dezvoltare durabilă a orașului. 

 

1.4. Cercetare de marketing cu tema: integrarea familiilor cu copii cu dizabilități în 

activitățile turistice7 

Contextul cercetării 

Conform Declarației de la Cape Town, turismul responsabil înseamnă „crearea de locuri 

mai bune pentru ca oamenii să trăiască și locuri mai bune pentru oameni să viziteze” și implică 

responsabilități pentru stakeholderi în vederea atingerii unui obiectiv comun: eficientizarea 

turismului. Două dintre numeroasele forme de turism responsabil recunoscute prin Declarația de 

la Cape Town reprezintă furnizarea de experiențe mai plăcute pentru turiști și acces pentru 

persoanele cu dizabilități (Responsible Tourism Partnership, 2018).  

 
7 Acest subcapitol a fost realizat pe baza unui articol apărut în anul 2019: Tecău, A. S., Brătucu, G., Tescașiu, B., 

Chițu, I. B., Constantin, C. P., Foris, D., Responsible Tourism—Integrating Families with Disabled Children in 

Tourist Destinations, Sustainability, 11, 4420-4438, ISSN 2071-1050, WOS:000484472500164, 

https://doi.org/10.3390/su11164420 
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În România, în perioada 2006-2018, numărul persoanelor cu dizabilități a crescut de la 

aproape 500.000 de persoane la peste 800.000 persoane. Potrivit Autorității Naționale pentru 

Persoanele cu Dizabilități, la sfârșitul lunii martie 2018 în România erau 826.197 de persoane cu 

o formă de handicap (3,73% din populație), iar peste 65.000 dintre aceștia erau copii (Autoritatea 

Națională pentru Persoane cu Dizabilități, 2018). Pe de altă parte, România reprezintă o țară 

turistică cu un potențial natural mare iar înțelegerea nevoilor persoanelor cu dizabilități poate 

crește accesibilitatea acestora la activitățile turistice. 

Scopul cercetării a fost identificarea barierelor cu care se confruntă familiile cu copiii cu 

dizabilități în experiențele lor turistice și a posibilităților de diminuare a acestora. Obiectivele 

cercetării au fost:  

- evaluarea barierelor de atitudine cu care se confruntă familiile cu copii cu dizabilități 

în activitățile turistice, 

- identificarea barierelor fizice care îngreunează participarea persoanelor cu dizabilități 

la activități turistice;  

- identificarea unor posibilități de diminuare a barierelor de atitudine pentru familiile cu 

copii cu dizabilități;  

- identificarea oportunităților de utilizare a realității virtuale pentru a ajuta familiile cu 

copii cu dizabilități să identifice și să evite barierele fizice în activitățile turistice. 

Metodologia cercetării 

Pentru a atinge obiectivele propuse și dată fiind sensibilitatea subiectului a fost utilizată 

ca metodă de cercetare cercetarea calitativă de marketing bazată pe metoda focus group 

(Malhotra, 2004; Guest, Namey și McKenna, 2017; Fern, 2001). Datele au fost colectate în 

perioada februarie-martie 2019 de la un eșantion de 32 persoane din Transilvania. Selecția 

participanților s-a realizat utilizând lista școlilor din Transilvania specializate în educația copiilor 

cu dizabilități și a școlilor obișnuite unde acești copii studiază. Au fost selectate trei școli, iar 

managerii au fost contactați pentru a propune specialiști care ar putea participa. Specialiștii au 

fost rugați să selecteze părinții care ar trebui să participe la cercetare și în acest mod au fost 

formate patru grupuri relativ omogene cu 8 participanți pe grup. 

Două dintre aceste interviuri au fost realizate cu profesioniști care lucrează cu copii cu 

dizabilități în instituții de învățământ sau ca psiholog itinerant (care asistă copiii cu nevoi de 

educație speciale în școli diferite din Transilvania). Celelalte două grupuri au fost realizate 

împreună cu părinții sau tutorii copiilor cu dizabilități. Cele două categorii de grupuri au fost 

create astfel încât să fie eterogene.  
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Au fost selectați specialiști cu experiență în mai multe specializări: fizioterapie, 

logopedie, psihodiagnoză, consiliere și terapie specifică, psihopedagogie specială, îngrijire 

socială. 

Pentru grupurile de părinți, criteriile de selecție au fost: gradul de deficiență a copilului 

(scăzut, mediu și mare), deficiențe fizice (quadriplegia spastică), deficiențe asociate (autism, 

sindrom Down, tulburare hiperkinetică); vârsta copilului (de la 6 la 18 ani); tipul de școală la 

care participă copilul (școli pentru persoane cu dizabilități și școli obișnuite în care copiii cu 

nevoi educaționale speciale au nevoie de un plan personalizat pentru studiu). 

În desfășurarea cercetării au fost respectate principiile etice conform literaturii de 

specialitate. Cele patru interviuri au fost analizate folosind analiza de conținut. Pentru 

clarificarea unora răspunsuri contradictorii, unii dintre specialiști au fost contactați ulterior 

pentru a oferi detalii suplimentare.  

Concluzii și propuneri 

Rezultatele cercetării sugerează că nevoile persoanelor cu dizabilități sunt foarte 

complexe, așa cum s-a observat în cercetările anterioare (Shelton și Tucker, 2005) și că aceste 

nevoi nu sunt dezbătute suficient. Cu privire la primul obiectiv al cercetării, părinții copiilor cu 

dizabilități au menționat toate barierele subliniate în literatura de specialitate: barierele de 

atitudine, barierele fizice și lipsa comunicare (Eichhorn și Buhalis, 2011).  

Participanții la studiu consideră că, în România, autoritățile, turiștii și angajații nu sunt 

suficient de bine pregătiți pentru a include turiștii atipici precum copiii cu dizabilități și familiile 

lor în activitățile turistice. În comparație cu rezultatele studiilor anterioare menționate în timpul 

analizei, această cercetare a dezvăluit că, în România, participarea familiilor cu copii cu 

dizabilități la activități turistice este redusă și principalele cauze sunt influențele exercitate de 

factorii culturali (mentalitatea) și factorii economici (familia are un venit de obicei scăzut). 

Barierele atitudinale sunt puternice și provin atât de la oameni cu dizabilități (mentalitatea, un 

copil cu dizabilități reprezintă, chiar și acum, o rușine pentru multe familii) dar și de la societate, 

care nu este bine pregătită, educată sau empatică. În ceea ce privește barierele fizice, rezultatele 

arată că, deși accesibilitatea a fost îmbunătățită, respondenții au considerat că aceste bariere sunt 

încă prezente pentru persoanele cu dizabilități. S-a ajuns la concluzia că o schimbare reală a 

mentalității față de persoanele cu dizabilități se poate face numai prin educație. În acest sens, 

includerea subiectelor legate de atitudinea corectă față de persoanele cu dizabilități încă din 

școala primară ar putea fi un ajutor pentru realizarea obiectivele ONU de dezvoltare durabilă 

(UNWTO, 2016). 

Realitatea virtuală ar putea umple golul între percepțiile despre o destinație turistică 

înainte de vizită și experiența reală, poate ajuta copiii și părinții să ”experimenteze” destinația, să 
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găsească facilitățile și obstacolele pentru a avea o imagine mai bună a locurilor pe care urmează 

să le viziteze. 

Eliminarea barierelor fizice și de atitudine reprezintă o provocare pentru toți stakeholderii 

din turism. Având în vedere rezultatele studiului, autorii au concluzionat că existența unei lipse 

de comunicare cu acești oameni provoacă dificultăți semnificative atunci când aceștia încearcă să 

evite barierele. Ei nu simt că au sprijin în luarea deciziei de a cumpăra un produs turistic. În acest 

context, utilizarea realității virtuale ar putea facilita procesul decizional, prin faptul că au 

posibilitatea de a experimenta unele produse turistice înainte de a călători. Pornind de la aceste 

concluzii, au fost conturate mai multe propuneri care ar putea fi aplicate și în alte țări înt-un 

context simiar. Pentru o mai bună înțelegere a rezultatelor și pentru creșterea modurilor folosind 

concluziile cercetării, propunerile au fost structurate în 3 categorii: propuneri pentru autorități, 

propunerile pentru mediul academic și propunerile pentru mediul economic. 

În opinia autorilor, autoritățile ar trebui să elaboreze o strategie de dezvoltare turistică cu 

avantaje pe termen mediu și lung pentru operatorii din turism care asigură facilități adecvate 

familiilor cu copii cu dizabilități. Legat de stakeholderii din turism, o strategie națională ar  

stimula interesul lor pentru dezvoltarea unei astfel de nișe de piață, cu posibilitatea de a câștiga 

un avantaje competitiv semnificativ pe termen mediu și lung. O strategie națională poate 

determina o creștere a veniturilor pentru autoritățile naționale și locale provenite de la părțile 

interesate din turism și o imagine mai bună în societate ca o consecință a politicii de 

responsabilitate socială generată de o astfel de strategie. Autoritățile ar putea să se implice, de 

asemenea, în finanțarea programelor de instruire specifice pentru pregătirea angajaților din 

turism pentru a lucra cu persoane cu dizabilități.  

Potrivit autorilor, cercetătorii din mediul academic, prin avantajele oferite de posibilitatea 

cercetării desfășurate în echipe care includ specialiști din domenii diferite, pot efectua studii 

pentru identificarea celor mai viabile soluții în vederea integrării familiilor cu copii cu 

dizabilități în activitățile turistice. Aceste studii ar trebui să se bazeze pe nevoile reale ale 

persoanelor cu dizabilități, deoarece aceste persoane sunt diferite, au nevoi diferite, iar integrarea 

lor presupune acceptarea diversității. În aceste cercetări, realitatea virtuală ar putea fi utilizată 

pentru a simula situații specifice ale activității turistice (transport, cazare, locuri aglomerate) 

Mediul economic poate fi implicat în două moduri. Pe de o parte, prin  sprijin financiar și 

logistic, prin campanii de responsabilitate socială ceea ce ar conduce la îmbunătățirea imaginii. 

Pe de altă parte, prin investiții directe în unitățile de turism pentru a crea facilități specifice 

familiilor cu copii cu dizabilități (Wolbring și Rybchinski, 2013). Aceste investiții ar putea 

deveni eficiente prin extinderea pieței țintă, deoarece familiile cu copii cu dizabilități vor avea 

acces la servicii care răspund nevoilor lor.  
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În viitor, autorii intenționează să meargă mai departe în realizarea unor cercetări mai 

aprofundate cu privire la nevoile copiilor cu dizabilități și la modalitățile prin care noile 

tehnologii, cum ar fi realitatea virtuală și realitatea augmentată, ar putea ajuta familiile cu copii 

cu dizabilități să participe mai ușor la activitățile turistice. Principala limită a cercetării calitative 

este imposibilitatea extinderii rezultatelor. În același timp, direcțiile viitoare de cercetare trebuie 

să identifice perspectiva celorlalte categorii de părți interesate, cum ar fi turiștii tipici, angajatorii 

și angajații din turism, autoritățile centrale și locale etc. 

 

1.5. Cercetare de marketing privind turismul colaborativ ca formă inovatoare de 

dezvoltare urbană durabilă8 

Contextul cercetării 

Economia colaborativă reprezintă un model de economie aflat într-un stadiu incipient dar  

într-o continuă dezvoltare (Razli, Jamal și Zahari, 2017). Atât la nivel mondial cât și la nivel 

european este recunoscut rolul pe care acest tip de economie îl are în dezvoltarea sustenabilă a 

orașelor (World Economic Forum, 2018; Palos-Sanchez și Correia, 2018). 

În acest context, cercetarea a fost efectuată pentru a identifica și analiza impactul acestui 

model de afaceri, economia colaborativă, în turism, la nivelul unei destinații turistice de top din 

România - Brașovul. 

Obiectivele acestei cercetării au fost:  

- identificarea opiniilor stakeholderilor cu privire la turismul colaborativ la Brașov; 

- identificarea legăturii dintre turismul colaborativ și dezvoltarea durabilă;  

- evidențierea elementelor necesare realizării unui cadru legal pentru economia 

colaborativă. 

Metoda de cercetare aleasă a fost cercetarea calitativă, fiind realizate două focus-groupuri 

care au fost realizate respectând toate regulile de desfășurare a unei astfel de cercetări. Ghidul de 

interviul a fost realizat pe baza aspectelor din Agenda europeană privind economia colaborativă 

(European Commission, 2018). Eșantionarea a luat în considerare criterii cum ar fi ocupația și 

poziția deținută în cadrul organizației pe care o reprezintă, fiind aleși reprezentanți ai 

ministerului de resort, ai Consiliul Local, ai Autorității Fiscale, reprezentanți ai unităților de 

cazare, agenții imobiliare, asociații turistice, experți în turism și alte persoane implicate în 

turismul colaborativ. Pentru a stabili dimensiunea eșantionului, autorii au utilizat conceptul de 

 
8 Acest subcapitol a fost realizat pe baza articolului: Tescașiu, B., Epuran, G., Tecău, A. S., Chițu, I.B., Mekinc, J., 

Innovative Forms of Economy and Sustainable Urban Development—Sharing Tourism, 

Sustainability, 2018, 10(11),3919-3937; data publicării 28 October 2018, ISSN 2071-1050, 

WOS:000451531700093, https://doi.org/10.3390/su10113919      
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„putere a informației”, ceea ce înseamnă că, dacă participanții dețin multe informații, atunci 

numărul lor poate fi mai mic (Malterud, Siersma și Guassora, 2016). Astfel, eșantionul rezultat a 

fost de 14 persoane. Discuțiile de grup s-au desfășurat pe baza unui ghid de interviu, oferind 

astfel participanților posibilitatea de a-și exprima opiniile în mod liber și de a iniția discuții 

spontane. Discuțiile au fost purtate de doi experți experimentați, în scopul obținerii informațiilor 

relevante în cauză și pentru a acoperi toate subiectele propuse, fără a influența opinia 

participanților prin exprimarea de judecăți cu valoare personală. 

Rezultate 

Probleme generale despre turismul colaborativ în Brașov 

După cum consideră participanții, se poate concluziona că există economie colaborativă 

în Brașov în domeniul turismului. O parte importantă a participanților consideră că dezvoltarea 

economiei colaborative este un fenomen normal care se manifestă în întreaga lume. În încercarea 

de a înțelege amploarea economiei colaborative la Brașov, participanții au observat că lipsește 

acest fenomen așa cum este el definit în teorie. În schimb, pornind de la ideea unei economii 

colaborative în turismul brașovean, s-au dezvoltat afaceri fără licență și neimpozitate, conducând 

la o concurență neloială pentru unitățile de cazare omologate. Prețurile mici pe care acești 

prestatori de servicii le cer se datorează faptului că serviciile oferite nu sunt impozitate (nu 

plătesc impozite pe venit, impozitele locale, taxe de salvamont, alte taxe obligatorii pentru 

unitățile de cazare turistică) iar forța de muncă este utilizată fără a avea contracte de muncă. 

Turismul colaborativ și dezvoltarea durabilă 

Toți participanții au fost de acord că turismul colaborativ oferă multe avantaje economice 

pentru proprietari și turiști. S-a remarcat faptul că acest tip de turism este, de regulă, preferat de 

turiștii tineri care nu își permit cazarea în unitățile clasice (de tip hotel etc.). Numărul mare de 

turiști „tineri și educați” care vizitează Brașovul datorită faptului că prețurile la cazare sunt mici, 

reprezintă, în opinia participanților, cel mai mare beneficiu al acestei forme de turism, aceștia 

împărtășesc informații, promovează orașul și, pe termen lung, întreaga comunitate brașoveană 

are de câștigat. 

Reprezentantul Centrului de Informare Turistică a remarcat faptul că acest tip de turist 

are un comportament diferit, călătorește mult în natură, vizitează obiective turistice și este 

preocupat de cumpărături, în timp ce turiștii din sectorul tradițional doresc să se bucure de 

facilitățile oferite de o unitate de cazare clasică. Alt avantaj economic ale turismului colaborativ 

identificat de participanți a fost „dezvoltarea antreprenoriatului, crearea de locuri de muncă”. 

În ceea ce privește avantajele turismului colaborativ în domeniul socio-cultural, 

majoritatea participanților au fost de acord că sunt foarte puțini turiști care stau în case cu 

localnicii și interacționează efectiv cu gazdele, pentru a putea asigura un transfer socio-cultural. 
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Majoritatea participanților au apreciat că cei mai mulți turiști care închiriază de pe platformele 

digitale nu doresc să această interacțiune, iar în cazul în care aceasta există, ei preferă o atitudine 

profesionistă și nu cer multe informații, deoarece spațiul virtual oferă toate informațiile de care 

au nevoie. Participanții consideră că turiștii apreciază ca fiind suficiente pentru informare 

recenziile făcute de alți vizitatori pe diverse platforme on-line sau audio-ghid-urile.  

În ceea ce privește protecția mediului, majoritatea subiecților apreciază că există un 

consum mai mare de resurse, deoarece turiștii nu adoptă o politică de economisire. De asemenea, 

participanților le-a fost dificil să ofere informații cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor 

sau cu privire la consumul rațional de resurse, deoarece pe această piață sunt greu de identificat. 

Totuși, participanții consideră că proprietarii au un interes direct în economisirea resurselor, deci 

se vor îndrepta în această direcție. 

Licențiere, autorizare și clasificare în turismul colaborativ  

În ceea ce privește licențierea / autorizarea acestei activități, majoritatea participanților au 

convenit că atunci când această activitate se transformă într-o activitate economică, trebuie 

licențiată și impozitată la fel ca orice altă activitate. Respondenții au considerat că procedurile de 

autorizare sunt complicate și ar trebui să fie simplificate. Reprezentanții autorităților publice au 

subliniat că ar trebui făcută o distincție între licențiere/autorizare și impozitare. Autorizarea 

înseamnă funcționarea în termeni de legalitate. În ceea ce privește impozitarea, aceasta trebuie 

analizată atât din perspectiva impozitul pe venit cât și din perspectiva impozitelor și taxelor 

locale.  

Reprezentantul Direcției fiscale a explicat că legislația prevede o diferențiere de impozit 

pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, utilizate în scopuri economice. Cei care efectuează 

activități de turism, inclusiv închirierea propriilor case, potrivit legii, trebuie să schimbe 

destinația clădirii, chiar și parțial. Dar procedura de schimbare a destinației clădirii este 

complicată și destul de scumpă, implicând și costuri de expertiză . 

Reprezentantul Ministerului Turismului a precizat că, în ceea ce privește clasificarea, 

legislația română a fost simplificată și această procedură este gratuită. Persoanele care închiriază 

camere, chiar dacă nu pot fi clasificate, pot funcționa legal existând metodologie și legislație 

pentru impozitare. Închirierea de până la cinci camere în scopuri turistice pentru sejururi de 

minimum 24 de ore și maxim 30 de zile/an nu necesită o procedură de clasificare, dar veniturile 

sunt impozitate. Normele anuale de venit sunt stabilite pe categorii de orașe, în funcție de locație 

și acestea sunt transmise anual Ministerului Finanțelor de către ministerul de resort. 

Participanții la focus group au considerat că rolul platformelor online ar trebui să crească, 

dar și să fie clarificată situația acestora din punct de vedere fiscal. Astfel de platforme sunt foarte 

importante în promovare și în stabilirea ierarhiei pe piață, prin recenziile clienților, care pot să 
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înlocuiască certificările și licențele realizate de diverse instituții ale statului. Mai mult control și 

responsabilitate din partea managerilor platformelor ar putea fi una dintre soluțiile posibile 

pentru a crea un cadru rezonabil care să asigure un mediu echilibrat și adecvat atât pentru 

formele tradiționale de turism cât și pentru noile forme. 

Concluzii 

Economia colaborativă, chiar dacă este încă într-un stadiu incipient, cunoaște un ritm 

accelerat de creștere la nivel mondial, existând reglementări generale, obiective și strategii, 

pentru a încuraja dezvoltarea acestui tip de economie, cu accent pe menținerea unui echilibru 

între economia colaborativă - ca reprezentant al noilor tipuri inovatoare de economie - și formele 

tradiționale de economie. Respectând reglementările generale asigurate prin cadrul internațional 

și, punctual la nivel național, la nivel regional și local, această problema devine o problemă de 

guvernanță locală.  

Turismul colaborativ la nivelul Brașovului are o pondere însemnată dar nu se cunoaște 

ponderea reală a acestuia din cauza faptului că mulți furnizori nu sunt înregistrați. La o primă 

impresie, turismul colaborativ este asociat cu o formă de concurență neloială, dar este cert că 

oferă avantaje economice, sociale și de mediu furnizorilor de servicii, turiștilor și comunității.  

La nivelul Uniunii Europene există preocupări de dezvoltare a acestui tip de turism și de 

identificare a unor modalități de integrare a acestuia în economie, iar guvernanța locală se poate 

îmbunătăți urmărind cadrul național european. După cum au subliniat participanții, o problemă 

importantă care afectează economia colaborativă la Brașov este înregistrarea activității turistice. 

Studiile europene afirmă faptul că România este una dintre țările cu cea mai mare deschidere la 

economia colaborativă, existând o procedură simplă pentru obținerea licenței dar problemele 

apar în domeniul fiscal, iar furnizorii de servicii sunt descurajați. Autoritățile locale au un 

instrument de urmărire a furnizorilor neînregistrați, prin găsirea celor care nu plătesc două 

impozite locale (taxa pentru promovarea orașului și taxa pentru salvamont). Ar fi benefică 

realizarea unei strategii pentru identificarea și informarea furnizorilor de servicii turistice 

deoarece mulți dintre ei probabil că nu știu de aceste obligații. Problema este mai complexă, 

având în vedere faptul că regimul fiscal al proprietății se schimbă la înregistrare, astfel încât 

furnizorul nu este încurajat să se înregistreze. Totuși, dacă se compara aceste impozite cu 

impozitele plătite de unitățile de cazare tradiționale rezultă că sectorul colaborativ este încă 

favorizat. 

În ceea ce privește limita de la care turismul colaborativ devine afacere, legislația 

românească stabilește clar care este această limită, deci autoritățile locale sunt capabile să 

identifice persoanele care desfășoară acest tip de afaceri. Cercetarea a scos la iveală faptul că 
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statutul locurilor de muncă din acest domeniu este aproape imposibil de controlat, majoritatea 

proprietarilor nefiind numai beneficiari, dar și angajați în propria afacere.  

Legat de  impactul turismul colaborativ asupra vieții urbane, a reieșit faptul că acesta are 

două fațete, una pozitivă legată de contribuția la dezvoltarea orașului, ca generator de venituri 

(prin taxe plătite și prin dezvoltarea altor activități economice la Brașov) și ca promotor al 

orașului (recenziile de pe platforme) și una negativă prin concurența neloială pentru sectorul 

tradițional. Totodată din cercetare a reieșit și faptul că turismul colaborativ contribuie la 

dezvoltarea sustenabilă a orașului - în ciuda faptului că numai o parte din această activitate este 

înregistrată.  

Cercetarea aduce valoare atât din perspectiva teoretică cât și din cea practică. În ceea ce 

privește implicațiile teoretice, autorii subliniază faptul că turismul colaborativ contribuie la 

dezvoltarea durabilă a unui oraș, reprezintă un generator de venit și are o contribuție importantă 

la promovarea orașului. Cu toate acestea, turismul colaborativ este adesea privit ca o concurență 

neloială și locală iar autoritățile au un rol important în rezolvarea acestei sarcini. Implicațiile 

practice ale acestei lucrări constau în prezentarea situației turismului colaborativ în Brașov, din 

perspectiva specialiștilor și a reprezentanților părților interesate implicate în acest domeniu.  

O direcție viitoare de cercetare este realizarea unei cercetări cantitative în rândul turiștilor 

și al furnizorilor de servicii turistice, pentru a realiza o analiză completă a economiei de 

partajare, cu accent pe turism și dezvoltare durabilă. 

Principala limită a cercetării este că rezultatele nu pot fi generalizate. Cu toate acestea, 

rezultatele pot fi folosite ca model pentru alte orașe în încercările lor de a crea mecanisme de 

integrare a formelor noi și inovatoare de economie, fără a afecta mediul de afaceri existent și 

respectând cadrul dezvoltării durabile. 
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CAPITOLUL 2 - Cercetări de marketing care vizează dimensiunea socială a 

sustenabilității 

Dezvoltarea sustenabilă nu este posibilă fără cercetări asupra dimensiunii umane a 

acesteia, cu privire la pilonul social, prea puțin explorat în opinia specialiștilor (Hussain et al., 

2018; Khan, 2016, Eizenberg și Jabareen, 2017). Componenta socială a sustenabilității prezintă o 

deosebită importanță în triada sustenabilității, alături de componenta economică și cea de mediu 

(Khan, 2016) fiind legată de starea de bine a indivizilor și de protecția acestora respectând 

totodată diversitatea socială (Vavik și Keitsch, 2010). Specialiștii atribuie sustenabilității sociale 

patru componente interdependente: echitatea, siguranța, comportament sustenabil la nivel 

individual și comportamentul sustenabil al comunităților (Eizenberg și Jabareen, 2017). 

Comportamentul sustenabil al consumatorului implică aspecte ale comportamentul uman 

cotidian, probleme legate de responsabilitate socială (Kostadinova, 2016), de la achiziția de 

produse ”prietenoase cu natura”/ecologice, la comportamentul gospodăriilor sau consumul de 

resurse (Milfont și Markowitz, 2016). Comportamentul de consum sustenabil este foarte diferit 

datorită influenței a numeroși factori de natură demografică, economică etc. (Wu, Zhou și Song, 

2015). Cercetările realizate cu privire la comportamentul sustenabil al consumatorului au vizat, 

pe de o parte, preocupările românilor legate de creșterea eficienței energetice a gospodăriilor și a 

intențiilor de utilizare a energiei pe bază de resurse regenerabile iar, pe de altă parte, opiniile 

studenților români cu privire la achiziția de vehicule electrice.  

Totodată aria de cercetare a fost extinsă și asupra schimbării comportamentului 

organizațional, din perspectiva tendințelor existente în instituțiile de învățământ superior, de 

integrare a celei de a treia dimensiuni, pe lângă cele clasice (predarea și cercetarea), aceea a 

antreprenoriatului. Universitatea antreprenorială reprezintă o necesitate (Sidrat și Frikha, 2018) 

și este privită ca o modalitate de dezvoltare și inovare (Sperrer, Müller și Soos, 2016.) iar 

parteneriatul sustenabil dintre universități și companii conduce la progresul partenerilor 

(Kaklauskas și alții, 2018). Educația, cercetarea și societatea trebuie să își unească eforturile 

pentru a răspunde problemelor legate de sustenabilitate (Yarime și alții, 2012). 

Așa cum a fost precizat și anterior, comportamentul de consum reprezintă doar o fațetă a 

sustenabilității sociale. O altă componentă este cea legată de starea de bine, de protecția și de 

siguranța indivizilor (Vavik și Keitsch, 2010; Eizenberg și Jabareen, 2017; Sajjad și Shahbaz, 

2020). Având în vedere aceste considerente dar și contextul legat de situația pandemică în care 

ne aflăm a părut oportună studierea comportamentului populației active din România în această 

perioadă din perspectiva investiției masive în muncă a timpului excesiv de muncă, volumului de 

muncă, angajamentului în muncă, dependenței de muncă și performanței în muncă. 
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2.1. Recenzia literaturii de specialitate 

A. Utilizarea resurselor regenerabile în creșterea eficienței energetice a gospodăriilor9  

Eficiența energetică a gospodăriilor a devenit o „provocare și o oportunitate majoră” atât 

pentru cercetători, practicieni și factorii de decizie politică, dar și pentru consumatori, care încep 

să conștientizeze necesitatea unor practici energetice durabile (Frederiks, Stenner și Hobman, 

2015) și să înțeleagă beneficiile produselor verzi și motivul pentru care acestea au un preț mai 

mare (Moser, 2015). Acceptarea de către consumatori a implementării tehnologiilor de producere 

a energiei regenerabile devine extrem de importantă iar normele morale și influența semenilor 

sunt considerate predictori ai intenției de a utiliza sisteme bazate pe energie regenerabilă 

(Fornara și alții, 2016). Acceptarea socială poate fi îmbunătățită printr-o înțelegere mai bună a 

noilor tehnologii, precum și prin conștientizarea problemelor legate de viitorul planetei 

(Zabaniotou, 2018).  

Literatura internațională abundă în cercetări privind comportamentul consumatorilor de 

produse eficiente energetic și motivele care stau la baza luării deciziei de achiziționare. Astfel, 

între factorii care contribuie la luarea deciziei de a investi apare în primul rând tendința de a 

economisi energia și costul investiției și apoi confortul și beneficiile ecologice (Aravena, 

Riquelme și Denny, 2016). Un studiu realizat pe consumatorii suedezi arată că, în cazul 

familiilor cu venituri mici, consumatorii se străduiesc să-și diminueze consumul și să obțină 

cunoștințele necesare pentru a-l menține redus, factorii de mediu și veniturile fiind importante în 

luarea deciziilor (Vassileva și Campillo, 2014). O cercetare din Spania revelă faptul că 

gospodăriile cu venituri mari investesc mai mult pentru creșterea eficienței energetice, dar nu  

adoptă neapărat și obiceiuri de economisire a energiei (Ramos, Labandeira și Löschel, 2016). 

Consumatorii trebuie să conștientizeze necesitatea schimbării comportamentului lor de 

cumpărare, să înțeleagă beneficiile produselor verzi și motivul pentru care acestea au un preț mai 

mare (Moser, 2015). Un studiu realizat pe 682 de consumatori vietnamezi arată că pentru 

consumatorii „egoiști” există mai multe șanse de a dezvolta atitudini negative față de protecția 

mediului din cauza inconveniențelor individuale asociate cu achiziționarea unor asemenea 

aparate, în timp ce consumatorii „altruiști” își pot îmbunătăți atitudinea față de protecția 

mediului, acordând o importanță mai mică inconvenientelor individuale. O altă idee care se 

desprinde din cercetare este faptul că o bună cunoaștere a acestor produse conduce la o tendință 

de anulare a inconveniențelor asociate achiziției lor (Nguyen, Lobo și Greenland, 2017). O altă 

 
9 Brătucu, G., Constantin, C. P., Chițu, I. B., Grădinaru, E., Dovleac, L. (2019) Abordarea bioeconomiei din 

perspectiva creșterii eficienței energetice a gospodăriilor din România, Amfiteatru Economic, 21(50), 90-104, ISSN 

Online: 2247–9104, WOS:000456190000007, DOI: 10.24818/EA/2019/50/90 
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cercetare realizată în China cu privire la impactul celui mai mare program de subvenționare din 

domeniul energiei electrice (4,26 miliarde dolari SUA) relevă faptul că populația este conștientă 

de necesitatea economisirii energiei, iar acest principiu este important în alegerea aparatelor din 

gospodării (Lei, Yang și Jiayang, 2014). 

În creșterea eficienței energetice a gospodăriilor un rol important poate fi jucat de 

organizațiile active în acest domeniu prin încurajarea potențialilor consumatori de sisteme care 

folosesc energie bazată pe resurse regenerabile să devină prosumatori. Prosumatorii pot genera 

soluții tehnologice noi, colaborând cu alți consumatori, împărtășindu-și ideile și cunoștințele. 

Aceste activități pot sprijini dezvoltarea tehnologiilor de energie durabilă (Hyysalo, Johnson și 

Juntunen, 2017). Olkkonen, Korjonen-Kuusipuro și Grönberg (2017) au clarificat rolul 

prosumatorului suedez de energie ca un nou tip de stakeholder, propunând companiilor să aibă în 

vedere relațiile cu prosumatorii și implicarea comunităților. În vederea dezvoltării strategiilor 

viitoare este nevoie de o integrare eficientă și efectivă a prosumatorului în cadrul pieței 

energetice (Parag și Sovacool, 2016).  

Un aspect important este scos în evidență de Testa, Cosic și Iraldo (2016) și anume că 

informația, factor contextual, influențează adoptarea unui comportament pro-ecologic. În acest 

context este subliniat rolul companiilor private în creșterea cererii de produse eficiente energetic 

prin furnizarea unor informații credibile și cu fundament științific în ceea ce privește 

performanțele acestora.  

 

B. Achizițiile de autoturisme electrice – preocupare de viitor a consumatorului sustenabil10 

Comportamentul sustenabil al consumatorului presupune și deschidere spre adoptarea de  

tehnologii inteligente și verzi (Biresselioglu și alții, 2018; Carlucci, Cirà și Lanza, 2018). În acest 

sens, autoturismele electrice reprezintă variante sustenabile la motoarele cu ardere internă, fiind 

eficiente energetic și contribuind la scăderea noxelor (Seixas și alții, 2015; Morton, Anable și 

Nelson, 2016; Vassileva și Campillo, 2017) dar este necesară familiarizarea publicului cu noile 

schimbări din industria auto (Nilsson și Nykvist, 2016).  

Interesul pentru vehiculele electrice a crescut în contextul schimbărilor climatice și a 

preocupărilor privind independența energetică, guvernele intervenind pentru a încuraja achiziția 

acestora (Silvia și Krause, 2016). Pornind, de exemplu, de la achizițiile ecologice publice, 

considerate un instrument important în promovarea consumului durabil (Xu și alții, 2016; 

Pacheco-Blanco și Bastante Ceca, 2016) dar și de stimulare a pieței (Palm și Backman, 2017; 

 
10 Brătucu, G.,  Trifan, A., Dovleac, L., Chițu, I. B., Todor, R. D., Brătucu, R. (2019) Acquisition of Electric 

Vehicles—A Step towards Green Consumption. Empirical Research among Romanian Students, Sustainability 

11(23), 6639-6653,  ISSN 2071-1050, WOS:000508186400111,  DOI:10.3390/su11236639 
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Testa și alții, 2016), se consideră că achizițiile ecologice trebuie să devină un comportament de 

consum normal și trebuie adaptate practicilor de achiziții existente (Mosgaard, 2015). 

În literatura de specialitate există numeroase studii care scot în evidență atât barierele 

care apar în achiziția acestor vehicule cât și factorii care determina acceptarea/neacceptarea lor,  

numărul vehiculelor electrice fiind încă nesemnificativ (Rezvani, Jansson și Bodin, 2015). 

Barierele țin, pe de o parte de consumatori, de nevoile acestora, de atitudinea față de aceste 

vehicule și față de mediu, iar pe de altă parte, de infrastructura necesară (Westin, Jansson și 

Nordlund, 2018). Cea mai importantă barieră identificată de specialiști este decalajul dintre 

așteptările consumatorilor și percepțiile acestora privind produsele respective, decalaj produs 

datorită  informării necorespunzătoare, mai ales cu privire la durata de utilizare (Shao, Taisch și 

Ortega-Mier, 2016). Biresselioglu, Kaplan și Yilmaz (2018) consideră că principalele bariere în 

achiziția autoturismelor electrice sunt preocupările consumatorilor cu privire la infrastructura 

pentru încărcare, costurile pe care le implică, lipsa de încredere, lipsa de informații și utilizarea 

acestora. Barierele psihologice pot fi depășite printr-o informare corespunzătoare (Franke și alții, 

2012; Shao, Taisch și Ortega-Mier, 2016), în acest sens, specialiștii propunând utilizarea 

emoțiilor pozitive în promovarea vehiculelor electrice deoarece emoțiile anticipate ale 

achiziționării influențează în mod direct consumatorul în procesul de achiziționare (Rezvani, 

Jansson și Bengtsson, 2017).  

Există mai multe tipuri de factori care stau la baza acceptării scăzute de către populație a 

automobilelor electrice, factori demografici, situaționali și psihologici (Li și alții, 2017). 

Costurile unei astfel de achiziții și durata scurtă de utilizare până la reîncărcare sunt considerați 

principalii factori care împiedică acceptarea pe scară largă, dar pe de altă parte cei care au testat 

autoturisme electrice consideră că performanța legată de mediu este mai importantă decât prețul 

de cumpărare (Degirmenci și Breitner, 2017). Factorii de care depinde adoptarea vehiculele 

electrice sunt considerați a fi preferințele consumatorilor, costurile, statutul social, obiceiurile, 

beneficiile asociate pe termen lung. În Uniunea Europeană cei mai importanți factori sunt 

considerați a fi costurile și asigurarea mobilității dar și rentabilitatea opțiunilor alternative 

(vehiculele hibride) (Seixas și alții, 2015).   

Studiul consumatorului de autovehicule electrice a prezentat interes pentru mediul 

academic în ultimii ani. Rezultatele unui studiu realizat în Marea Britanie arată că există mai 

multe tipuri de consumatori de vehicule electrice diferențiați prin caracteristicile socio-

economice și profilurile psihografice, ceea ce demonstrează necesitatea unei abordări de 

marketing pe segmente de consumatori, mai degrabă decât una unitară (Morton, Anable și 

Nelson, 2017; Rezvani, Jansson și Bengtsson, 2018). În China, deschiderea spre inovație, 

preocuparea față de mediu dar și ușurința de utilizare influențează în mod determinant intenția de 
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cumpărare a vehiculelor electrice (He, Zhan și Hu, 2018; Morton, Anable și Nelson, 2016; Wu și 

alții, 2019). Intenția consumatorilor de a achiziționa vehicule electrice a fost investigată și prin 

prisma unor valori funcționale (performanța, cost, comoditate) dar și non-funcționale 

(emoționale, sociale, epistemice) iar concluzia a fost că valorile funcționale primează în fața 

celor non-funcționale, aspect care ar putea fi utilizat în strategiile de marketing (Han și alții, 

2017).    

             Achiziția autoturismelor electrice este influențată de valorile personale care determină 

preocuparea pentru mediu și obligațiile morale (Barbarossa, De Pelsmacker și Moons, 2017). 

Principalele motivații sunt preocupările privind conservarea mediului, preocupările economice și 

tehnice dar și factorii personali și demografici (Biresselioglu, Kaplan și Yilmaz, 2018). Totodată, 

intenția de achiziție este influențată și de antecedentele consumatorilor privind adoptarea acestor 

modele de mașini, antecedente legate de diferențele culturale naționale (Barbarossa și alții, 

2015). Spre exemplu, în Suedia, principalii consumatori de vehicule electrice sunt bărbații cu 

educație superioară, cu venituri medii spre mari, mașinile sunt utilizate în scop privat și sunt 

încărcate acasă în timpul nopții (Vassileva și Campillo, 2017). Intenția de achiziționare a unui 

vehicul electric sau hibrid este afectată indirect, dar în mod pozitiv, de preocuparea față de 

conservarea mediului ambiant (Wang, 2016; Wu și alții, 2019), studiile arătând că există 

consumatori care au achiziționat vehicule electrice având la bază motivații ecologice, ceea ce pe 

viitor va conduce la un comportament energetic durabil, dar există și consumatori care le-au 

achiziționat din motive financiare sau tehnologice, neavând nicio legătură cu latura ecologică 

(Peters, van der Werff și Steg, 2018). 

 

C. Preocupări de dezvoltare sustenabilă a universităților – universitatea antreprenorială 11 

Preocupările privind dezvoltarea sustenabilă sunt tot mai prezente în strategiile de 

dezvoltare ale instituțiilor de învățământ superior (Fischer, Jenssen și Tappeser, 2015), fie că 

sunt vizate probleme legate de resurse, de responsabilitate socială sau relațiile pe care acestea le 

au cu stakeholderii în vederea atingerii unor obiective comune (Steurer, 2005).  

Nevoile tot mai mari ale societății bazate pe cunoaștere au condus la transformarea 

învățământului superior, care capătă o nouă dimensiune, a treia, și chiar dacă există mai multe 

opinii cu privire la aceasta, punctul comun îl reprezintă rolul antreprenorial pe care ar trebui să îl 

joace universitățile în dezvoltarea economico-socială (Sam și der Sijde, 2014), deoarece sunt 

factori motori pentru inovație și dezvoltarea activităților antreprenoriale (Guerrero și alții, 2016).  

 
11 Brătucu, G., Lixăndroiu, R.C., Constantin, Tecău, A. S., Chițu, I.B., Trifan, A. (2020) Entrepreneurial University: 

Catalyst for Regional Sustainable Development, Sustainability 2020, 12(10), 4151-4168,  data publicării 19 May 

2020, ISSN 2071-1050, WOS:000508186400111, https://doi.org/10.3390/su12104151 
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Universitatea antreprenorială reprezintă un pas înainte spre o economie bazată pe 

cunoaștere, care impune universitățile ca intermediari în triada universități, industrie, stat 

(Etzkowitz, 2008). Universitatea trebuie să aibă o cultură managerială adecvată, rolul acesteia nu 

trebuie să se reducă doar la obținerea profitului (Brătianu și Stanciu, 2010; Gianiodis și Meek, 

2019). Crearea unei universități antreprenoriale necesită mai mulți ani de modificări culturale, de 

infrastructură și aplicarea unei politici de inovare flexibilă (Jacob și alții, 2003), implicând două 

paliere, respectiv oferirea de educație antreprenorială și spirit antreprenorial în implementarea și 

promovarea activităților proprii (Fichter și Tiemann, 2018). Ele reprezintă un răspuns pentru 

transferul de tehnologie și crearea de start-up-uri, rolul lor într-o societate antreprenorială fiind în 

creștere pentru a facilita îmbunătățirea capitalului antreprenorial și a genera un anumit tip de 

comportament (Audretsch, 2014). 

Au fost identificate trei niveluri de implementare a antreprenoriatului în universități: 

universitatea antreprenorială, antreprenoriatul academic și transferul de tehnologie (Yusof și 

Jain, 2010). Orientarea antreprenorială a universităților poate conduce la apariția unor produse 

inovatoare și sustenabile și la mobilizarea resurselor de cercetare pentru a rezolva probleme 

economice la nivel regional și național (Mavi Kiani, 2014). O universitate antreprenorială 

presupune existența unor factori interni (activitate de cercetare avansată, existența unor practici 

pentru transferul de tehnologie și aptitudini antreprenoriale) dar și a unor factori externi (sprijin 

din partea guvernului, existența de capital pentru investiții și disponibilitate de colaborare a 

firmelor (Zhou și Peng, 2008). Astfel nevoia unei colaborări mai strânse cu industria și cu alți 

stakeholderi apare ca un element de identificare ai unei universități antreprenoriale, pe lângă 

schimbările necesare în cultura universității, comercializarea de know-how, transferul de 

tehnologie și presiunea asupra universităților de a răspunde nevoilor de dezvoltare regionale 

(Gibb și alții, 2012).  

În încercarea de a integra cea de a treia misiune, cea antreprenorială, universitățile 

utilizează modalități diverse, în funcție de particularitățile lor și viziunii proprii asupra 

antreprenoriatului (Huyghe și Knockaert, 2015). Universitățile antreprenoriale sunt implicate 

activ în inovare generând schimbări în ceea ce privește organizarea lor, asumându-și roluri de 

întreprinderi pentru a obține un avantaj competitiv (Brătianu și Stanciu, 2010; Yusof și Jain, 

2010). Pe lângă beneficiile economice și sociale pe care le au universitățile care încearcă să 

integreze această a treia misiune în activitățile lor, acestea au parte și de o serie de provocări 

legate de schimbarea așteptărilor, atât ale comunității academice cât și ale comunității de afaceri 

căreia i se adresează (Rubens și alții, 2017).  

Universitățile dețin un rol tot mai important în dezvoltarea sustenabilă regională prin 

integrarea antreprenoriatului în strategiile lor de dezvoltare (Brown, 2016). Universitatea 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Arthur%20Rubens
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antreprenorială reprezintă un ideal academic care presupune trei deziderate: transfer de 

tehnologie, crearea de firme și implicarea în dezvoltarea regională (Etzkowitz, 2013), prin 

producerea și diseminarea de cunoștințe (Guerrero și Urbano, 2012). Aceste universități pun în 

aplicare rezultatele cercetărilor dezvoltate, își dezvoltă capitalului intern pentru transferul de 

tehnologie, comercializează rezultatele cercetărilor și dezvoltă relații de colaborare cu diferiți 

stakeholderi pentru dezvoltarea sustenabilă regională (Etzkowitz, 2017; Lazzeroni și 

Piccaluga, 2003). 

În ceea ce privește relația dintre universități și mediul economic s-a constatat că firmele 

orientate spre identificarea unor strategii de dezvoltare în exterior și orientate spre inovare sunt 

mai deschise în a atrage cunoștințe de la universități. Firmele care au tehnologie înaltă și o 

capacitate mare de absorbție apreciază mai mult legăturile cu universitățile (Bellucci și 

Pennacchio, 2016).  

 În prezent, se consideră că există bariere în calea eforturilor de dezvoltare sustenabilă a 

universităților, dar acestea trebuie depășite prin inovare în cercetare, în predare și în încercarea 

de a conecta cercetarea cu tehnologia, cu inovarea și cu orientarea sustenabilă (Veiga Ávila și 

alții, 2019). Un model managerial pentru o universitate sustenabilă ar trebui să cuprindă patru 

faze: dezvoltarea unei viziuni sustenabile a universității, identificarea unei misiuni ca fundament 

pentru acțiunile viitoare ale universității, crearea de politici și asigurarea resurselor necesare care 

să conducă la îndeplinirea misiunii asumate și stabilirea unei strategii de sustenabilitate 

(Velazquez și alții, 2006). Pe lângă avantajele evidente pe care orientarea spre sustenabilitate le 

aduce universităților, respectiv o poziție mai bună pe piața educațională și atractivitate sporită 

pentru atragerea de noi studenți există și oportunitatea de a deveni formatori de opinie în 

societate (Dabija și alții, 2017). Astfel, universitățile pot și trebuie să aibă un rol bine definit în 

dezvoltarea regională (Hayter, 2016; Gianiodis și Meek, 2019; Lazzeroni și Piccaluga, 2003; 

Yusof și Jain, 2010; Rubens și alții, 2017), în promovarea unor acțiuni sustenabile, iar 

stakeholderii se așteaptă ca universitățile să fie, ele însele, organizații sustenabile. Acest lucru 

implică o schimbare conceptuală și organizațională, prin realizarea unor planuri de învățământ și 

programe de studii actualizate în raport cu cerințele de pe piața muncii, prin identificarea de noi 

modalități de finanțare, forme de organizare mai flexibile, internaționalizare și noi strategii în 

managementul resurselor umane (Aleixo și alții, 2018). Cuantificarea îndeplinirii acestei misiuni 

de către universități se poate realiza evaluând trei domenii care sunt interrelaționate – activitatea 

de cercetare prin transferul de tehnologie și inovație, activitatea de predare și implicarea socială 

pentru dezvoltarea regională și națională (Secundo și alții, 2017). 
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D. Latura socială a sustenabilității privită prin prisma predictorilor și a efectelor investiției 

masive în muncă12  

Sustenabilitatea socială este asociată în literatura de specialitate cu o serie de factori atât 

de ordin fizic cât și non-fizic (Eizenberg și Jabareen, 2017). Aceștia diferă de la individ la 

individ și sunt factori de ordin psihic, comportamental, legați de starea de bine, de protecție, de 

siguranța (Vavik și Keitsch, 2010; Eizenberg și Jabareen, 2017; Sajjad și Shahbaz, 2020), nivel 

de educație, sănătatea, calitatea vieții, incluziunea socială, nivelul veniturilor, interacțiunea 

socială etc. (Dempsey și alții, 2011).  

Comportamentul angajaților cu privire la investiția în muncă prin prisma celor două 

componente ale acesteia timpul și efortul (Snir și Harpaz, 2012) afectează starea acestora, 

sănătatea și bunăstarea pe termen lung (Shimazu și alții, 2015; Converso și alții, 2019) deci are 

legătură cu pilonul social al sustenabilității. Acesta se formează fiind influențat de factori ca 

nevoile financiare, cerințele locului de muncă, dependența de muncă sau angajamentul în muncă 

(Snir și Harpaz, 2012).  

Astfel, investiția masivă în muncă poate avea o latură pozitivă, respectiv angajamentul în 

muncă, (Clark, Michel și Stevens, 2015; Schaufeli și alții, 2002; Harpaz și Snir, 2015) și o latură 

negativă, dependența de muncă (workaholism-ul). Cele două tipuri de investiție masivă în muncă 

au trăsături comune (Di Stefano și Gaudiino, 2019) dar și diferențieri (Hu și alții, 2014), iar 

rezultatele sunt, în mod evident diferite, dependența de muncă este legată de scăderea satisfacției 

vieții, iar angajamentul în muncă de creșterea satisfacției vieții și a performanței de la locul de 

muncă (Shimazu și alții, 2015; Converso și alții, 2019; Snir și Harpaz, 2012; van Beek și alții, 

2013).  

Angajamentul în muncă (partea pozitivă a investiției masive în muncă) este definit ca o 

stare psihologică pozitivă, plină de satisfacție, caracterizată prin dedicare, devotament și energie 

fizică și intelectuală (Schaufeli și alții, 2002; Harpaz și Snir, 2015) și este legată de un climat 

sănătos, de prosperitate pentru angajați (Schaufeli, 2016).  

Dependența de muncă (partea negativă a investiției masive în muncă) presupune o 

obsesie spre a munci din greu și are două componente: munca excesivă și munca compulsivă 

(Schaufeli, Shimazu și Taris, 2009; Harpaz și Snir, 2015) și presupune un climat de lucru excesiv 

(Schaufeli, 2016). Dependența de muncă are o natură complexă, este legată de trăsăturile de 

personalitate, dar nu este corelată cu alte variabile dispoziționale (conștiinciozitate, stimă de sine 

etc.) sau demografice (gen, statut familial etc.) (Clark și alții, 2016.)  

 
12 Tecău, A.S., Constantin, C.P., Lixăndroiu, R.C., Chițu, I.B., Brătucu, G. (2020) Impact of the COVID-19 Crisis 

on Heavy Work Investment in Romania, Amfiteatru Economic, 22 (Special Issue No. 14), pp. 1049-1067, DOI: 

10.24818/EA/2020/S14/1049 
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Printre factorii care determină investiția masivă în muncă și orientarea indivizilor spre 

angajamentul în muncă sau dependența de muncă se numără și bunăstarea individuală și viața de 

familie (Shimazu, Kubota și Bakker, 2015), studiile demonstrând că cei care investesc masiv în 

muncă din cauza situației materiale, au probleme atât la nivel personal și familial (stres, 

probleme în familie, probleme de sănătate etc.) cât și profesional, iar cei care investesc masiv în 

muncă datorită pasiunii, angajamentului, obțin rezultate bune (Harpaz și Snir, 2016). Totodată, 

pasiunea pentru muncă, poate avea consecințe pozitive (satisfacție profesională, creșterea 

productivității muncii) dar și negative (depresie, scăderea productivității) (Houlfort și alții, 2014; 

Birkeland și Buch, 2015; Houlfort și alții, 2018). Specialiștii consideră că factorii care determină 

investiția masivă în muncă nu au fost încă suficient studiați  (van Bee și alții, 2012).  

Pentru a înțelege consecințele investiției masive în muncă și ale dependenței de muncă 

trebuie studiate și trăsăturile individuale (personalitatea) și predispozițiile indivizilor, precum și 

factorii situaționali (Aziz și Burke, 2015). Un climat de lucru bazat pe muncă în exces va 

conduce la dependența de muncă mai ales pentru aceia care au drept caracteristici de 

personalitate motivația, perfecționismul, conștiinciozitatea și eficiența (Mazzetti, Schaufeli și 

Guglielmi, 2014). Perfecționismul este o trăsătură de personalitate care conduce deseori la 

dependența de muncă și la epuizare fizică și emoțională (Taris, Beek și Schaufeli, 2010; Stoeber 

și Damian, 2016). 

Sustenabilitatea socială este legată și de relațiile dintre mediul de lucru și viața personală 

a angajaților, astfel că trebuie identificate mecanismele prin care mediul de muncă influențează 

viața personală a angajaților (Babic și alții, 2019), având în vedere aspecte legate de locul și 

timpul de muncă, condițiile de muncă, ritmul în care se muncește etc (Fein, Skinner și Machin, 

2017; Tziner, Shkoler și Bat Zur, 2019).  

Efectele investiției masive în muncă pot fi pozitive sau negative în funcție de factorii care 

le determină. De exemplu bunăstarea subiectivă a indivizilor (Shamai, 2015; Caesens, 

Stinglhamber și Luypaert, 2014) depinde de atitudinea acestora față de muncă, fiind identificate 

4 tipologii de lucrători, fiecare având caracteristici personale și legate de locul de muncă diferite: 

angajați ”de la 9 la 5” sau relaxați, devotați muncii sau entuziaști, dependenți de muncă sau 

tensionați și epuizați (Salanova și alții, 2014). Consecințele asupra vieții de familie sunt 

considerate diferite în funcție de tipul de investiție în muncă (Bakker și alții, 2014; Shimazu, 

Kubota și Bakker, 2015; Hakanen și Peeters, 2015;Wendsche și Lohmann-Haislah, 2017). 

Consecința negativă cea mai studiată este epuizarea (Tziner și alții, 2019; Rabenu și alții, 

2019), care este legată de numărul de ore lucrate, mai ales când se depășesc 12 ore/zi (Rabenu și 

Aharoni-Goldenberg, 2017) dar și de modalitatea de investiție masivă în muncă.  

 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Nathalie%20Houlfort
https://www.emerald.com/insight/search?q=Ga%C3%ABtane%20Caesens
https://www.emerald.com/insight/search?q=Florence%20Stinglhamber
https://www.emerald.com/insight/search?q=Gaylord%20Luypaert
https://www.emerald.com/insight/search?q=Arnold%20B.%20Bakker
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2.2. Cercetare de marketing privind creșterea eficienței energetice a gospodăriilor 

din România13 

Contextul cercetării 

Uniunea Europeană (UE), prin politicile sale, are ca obiectiv „să devină o economie 

durabilă, ecologică, cu emisii scăzute de dioxid de carbon”, „un exemplu privind producția de 

energie regenerabilă” (UE, 2018). Legat de acest aspect creșterea eficienței energetice a 

gospodăriilor este o problemă de actualitate, acestea deținând o pondere de 40% din consumul 

total de energie din UE iar aproximativ 75% dintre ele sunt ineficiente energetic (Parlamentul 

European, 2018). Banca Europeană de Investiții (BEI) a aprobat în 2018 crearea unui instrument 

financiar intitulat „Smart Finance for Smart Buildings” cu scopul „creșterii atractivității 

investițiilor în proiecte de eficiență energetică în clădirile rezidențiale pentru investitorii privați, 

prin utilizarea inteligentă a granturilor UE cu titlu de garanție. Acest instrument, alături de alte 

inițiative ale UE pentru clădirile inteligente, vizează alocarea a 10 miliarde euro din fonduri 

publice și private până în 2020 pentru proiecte de eficiență energetică” (Comisia Europeană, 

2018).  

În România, sectorul casnic are cea mai mare pondere în consumul de energie finală 

(34,5% în 2011 şi 33,2% în 2016) (ANRDE - Romania, 2018). Guvernul României (2018), prin 

programul Casa Verde, încurajează financiar folosirea sistemelor de încălzire a locuinței cu 

resurse regenerabile. În perioada 2010-2017 au fost finalizate 30.000 de proiecte pentru 

persoanele fizice, valoarea finanțată fiind de aproape 180 de milioane lei (Guvernul României, 

2018). Implementarea tehnologiilor de producere a energiei din surse regenerabile în clădirile 

rezidențiale face parte din obiectivele actuale de promovare a utilizării energiei regenerabile 

(Heiskanen și Matschoss, 2017), cercetătorii estimând că, până în 2050, va avea loc cel puțin o 

dublare a cererii globale de energie pentru gospodării (Berardi, 2017).  

Cercetarea a fost realizată în rândul gospodăriilor din România și vizează utilizarea 

resurselor regenerabile în creșterea eficienței energetice a acestora. În acest sens, cercetarea de 

marketing devine necesară întrucât transformarea sistemelor energetice presupune o serie de 

aspecte atât tehnologice, cât și societale, culturale, economice și ambientale, dar și un rol 

semnificativ al cetățenilor și al comunităților (Zabaniotou, 2018).  

 
13 Acest subcapitol a fost realizat pe baza articolului: Brătucu, G ., Constantin, C. P., Chițu, I. B., Grădinaru, E., 

Dovleac, L. (2019) Abordarea bioeconomiei din perspectiva creșterii eficienței energetice a gospodăriilor din 

România, Amfiteatru Economic, 21(50), 90-104, ISSN online: 2247–9104, WOS:000456190000007, DOI: 

10.24818/EA/2019/50/90 
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Cercetarea are drept obiectiv cuantificarea opiniilor românilor cu privire la creșterea 

eficienței energetice a gospodăriilor și a intențiilor de utilizare a energiei bazată pe resurse 

regenerabile. Având în vedere obiectivul propus, principalele întrebări ale cercetării sunt:  

- În ce măsură sunt implicați românii în creşterea eficienţei energetice a gospodăriei?  

- Care este importanța acordată de români unor motive de achiziționare a sistemelor de 

producere a energiei pe bază de resurse regenerabile?  

Având în vedere problema de cercetare respectiv nivelul redus de implicare a populației 

în creșterea eficienței energetice a gospodăriilor, pe baza analizei literaturii de specialitate au fost 

formulate ipotezele generale care au ghidat demersul de cercetare:  

(1) Românii sunt interesați de creșterea eficienței energetice a gospodăriei, dar investițiile 

realizate până în prezent sunt modeste, orientate preponderent către economii financiare.  

(2) O mică parte din populația României intenționează în viitorul apropiat să cumpere 

sisteme bazate pe energie regenerabilă.  

(3) Principala motivație care ar sta la baza achiziționării sistemelor bazate pe energie 

regenerabilă este de natură economică.  

Metodologia cercetării  

În vederea atingerii obiectivelor cercetării și validării ipotezelor formulate a fost realizată 

o cercetare cantitativă de marketing bazată pe ancheta prin sondaj în rândul populației României. 

Datele au fost culese cu ajutorul unui chestionar electronic prin metoda CAWI (Computer 

Assisted Web Interviewing) (Barbu și Isaic-Maniu, 2011). Metoda presupune colectarea datelor 

cu ajutorul Internetului, prin încărcarea chestionarului online şi completarea acestuia de către 

respondent direct în browser, fără a fi necesar să fie instalată vreo aplicaţie sau program. 

Principalul avantaj constă în costurile reduse de culegere a datelor comparativ cu alte metode de 

aplicare a anchetei.  

Populația cercetată este alcătuită din totalitatea gospodăriilor din România, indiferent de 

numărul de membri. Link-ul către chestionar a fost distribuit prin e-mail și site-uri de socializare, 

principala platformă utilizată fiind Facebook. Au fost identificate grupuri preocupate de protecția 

mediului și/sau de eficienţa energetică, care au fost invitate să răspundă la chestionar. În plus, s-a 

utilizat metoda „bulgărelui de zăpadă”, respondenții fiind rugați să transmită invitația de 

completare a chestionarului către alte persoane interesate de aceste aspecte. Metoda are 

dezavantajul selecției nealeatoare a membrilor eșantionului, ceea ce conduce la o slabă 

reprezentativitate. Pentru a compensa acest dezavantaj, s-a urmărit colectarea datelor de la un 

număr cât mai mare de persoane (Lefter, 2004).  

Eșantionul final a fost format din 1123 de persoane din toate cele opt regiuni de 

dezvoltare ale României, fiind validat pe baza testului t-Student și redresat în vederea asigurării 
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unei structuri echilibrate care să nu fie diferită din punct de vedere statistic de distribuția 

populației pe regiuni de dezvoltare (Lefter, 2004, p.150). A rezultat următoarea structură: 

Regiunea Nord-Est (16,21%), Regiunea Sud-Est (12,38%), Regiunea Sud Muntenia (15,05%), 

Regiunea Sud-Vest Oltenia (10,33%), Regiunea Vest (9,08%), Regiunea Nord-Vest (12,91%), 

Regiunea Centru (12,11%), Regiunea Bucureşti-Ilfov (11,93%). Din punct de vedere al 

caracteristicilor demografice considerate în cadrul analizei datelor, structura eșantionului este 

prezentată în tabelul nr.2.1.  

Tabelul nr. 2.1.  Structura eșantionului 
Caracteristica  Frecvența  % 

Venituri 

Mici (≤ 2000 lei)  353 31,4% 

Medii (2001-4000lei)  462 41,1% 

Mari (peste 4000 lei)  308 27,4% 

Vârsta 

18-35 ani  436  38,82% 

36-45 ani  389  34,64% 

Peste 45 ani  298  26,54% 

Educație 

Superior  514  45,77% 

Liceal/Profesional  533 47,46% 

Gimnazial  76  6,77% 

 

Datele obținute au fost prelucrate cu ajutorul programului SPSS. Au fost utilizate metode 

de analiză univariată, bivariată și multivariată a datelor, fiind aplicate teste statistice pentru 

identificarea legăturilor dintre variabilele cercetării. Un prim aspect analizat l-a reprezentat 

implicarea românilor în creșterea eficienței energetice a gospodăriilor, fiind identificate 

principalele îmbunătățiri realizate pentru reducerea consumului de energie. De asemenea, au fost 

evaluate motivele pentru care s-au realizat aceste îmbunătățiri.  

Au fost analizate intențiile subiecților de a face investiții în sisteme bazate pe energie 

regenerabilă, în funcție de regiunea de proveniență și de caracteristicile demografice ale acestora. 

Pentru a realiza un profil demografic al persoanelor care intenționează să achiziționeze sisteme 

bazate pe utilizarea resurselor regenerabile a fost utilizată Analiza Corespondențelor Multiple, 

cunoscută și sub denumirea de Analiza Omogenității (HOMALS), metodă care oferă 

posibilitatea reprezentării grafice simple a relațiilor dintre mai multe variabile de tip nominal 

(Schimmel și Nicholls, 2005). Variabilele folosite în analiză au fost intenția de achiziționare a 

unor sisteme bazate pe energia regenerabilă, educația, vârsta și venitul respondenților.  

Ultima parte a analizei datelor a avut ca obiectiv ierarhizarea motivelor care determină 

intenția de a achiziționa sisteme bazate pe energie regenerabilă și de a releva legătura dintre 

aceste motive și caracteristicile demografice ale populației cercetate. În acest scop s-a utilizat o 

scală numerică, cu 5 niveluri situate la distanțe egale (5=Foarte important), fiind evaluați nouă 

itemi, care se referă la diferite motive pentru care membrii eșantionului sunt dispuși să 
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achiziționeze sisteme bazate pe energie regenerabilă. A fost redus apoi numărul de factori 

motivaționali prin utilizarea unei metode de analiză factorială, cunoscută sub numele de Analiza 

Componentelor Principale (ACP) (Qi și Luo, 2015; Hastie, Tibshirani și Friedman, 2009).  

Pentru a testa din punct de vedere statistic relevanța datelor utilizate s-a procedat la 

calcularea coeficientului Kaiser-MayerOlkin (KMO) și la aplicarea testului Bartlett în SPSS. 

Valoarea coeficientului KMO trebuie să fie mai mare de 0,5, iar valoarea nivelului de 

semnificație pentru testul Bartlett să fie mai mică de 0,05 (Yong și Pearce, 2013). Rezultatul 

aplicării ACP a constat în obținerea a două componente principale. Pentru fiecare componentă s-

a generat o nouă variabilă în SPSS, prin calcularea pentru fiecare respondent a mediei scorurilor 

acordate variabilelor care contribuie preponderent la componenta luată în calcul. Au rezultat 

două variabile continue cu valori cuprinse între 1 și 5 puncte (5=Importanță foarte mare). În 

final, s-au analizat legăturile dintre variabile monitorizate și principalele caracteristici 

demografice ale populației cercetate utilizând Analiza varianțelor (ANOVA). În acest sens, 

fiecare din cele două componente fiind definită ca variabilă dependentă și încrucișată succesiv cu 

trei variabile demografice considerate semnificative pentru apariția unor motivații diferite: 

educația, venitul și vârsta.  

Rezultate și discuții 

Rezultatele sunt grupate în funcție de obiectivele cercetării. Analizele și testele statistice 

efectuate sunt prezentate într-o succesiune logică, care să permită obținerea unor informații 

relevante și structurate.  

• Implicarea românilor în creşterea eficienţei energetice a gospodăriei 

Un prim obiectiv al cercetării a vizat identificarea procentului de subiecți ce au realizat 

îmbunătățiri care să contribuie la reducerea consumului de energie. 71,5% din totalul celor 1123 

de respondenți au făcut îmbunătățiri, menționând cel mai des „achiziționarea unor aparate 

electronice și electrocasnice cu consum redus de energie” și „utilizarea unor becuri economice” 

(peste 90% dintre cei care au răspuns la întrebarea respectivă). O altă acțiune de eficientizare a 

consumului de energie, menționată de 74,3% dintre respondenți a fost „izolarea termică a 

locuinței”.  

Principalele motive care au stat la baza îmbunătățirilor indicate au fost evaluate pe baza 

importanței acordate în momentul luării respectivelor decizii. Rezultatele arată că pe primul loc 

se situează „considerentele de ordin economic”, cu o medie de 4,36 puncte, pe o scală cu 5 

niveluri. Următoarele motivații în ordinea mediilor obținute au fost: „investiție de viitor pentru 

familie” (4,12 puncte); „investiție pentru economii ulterioare” (4,07 puncte); „considerente de 

protecție a mediului” (3,49 puncte); „schimbările climatice la nivel global” (3,04 puncte); 

„interes pentru trendurile în tehnologie” (2,99 puncte). Se observă că cea mai importantă 
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motivație de eficientizare a consumului de energie este de ordin economic, considerentele de 

ordin ecologic sau tehnologic fiind plasate pe ultimele locuri, cu scoruri medii foarte apropiate 

de nivelul neutru al scalei. Acest rezultat confirmă concluziile altor cercetări, care subliniază 

preponderența factorilor economici în luarea deciziei de creștere a eficienței energetice a 

gospodăriilor (Aravena, Riquelme și Denny, 2016; Vassileva și Campillo, 2014).  

Având în vedere faptul că investițiile în sisteme bazate pe energie regenerabilă au 

înregistrat un număr redus de răspunsuri a fost confirmată prima ipoteză a cercetării, conform 

căreia românii sunt interesați de creșterea eficienței energetice a gospodăriei, dar investițiile 

realizate până în prezent sunt de valori relativ mici, orientate către economii financiare. 

Afirmația este susținută și de rezultatele evaluării principalelor motive pentru care membrii 

eșantionului au decis să realizeze aceste investiții. Pornind de la rezultatele obținute, răspunsul la 

prima întrebare a cercetării este că românii sunt interesați în mare măsură de creșterea eficienței 

energetice a gospodăriilor dar motivațiile sunt în principal de natură economică, ceea ce poate fi 

o piedică în calea unor investiții sustenabile, prietenoase cu mediul. Concluziile confirmă 

rezultatele altor cercetări publicate în literatura de specialitate (Lei, Yang și Jiayang, 2014; 

Aravena, Riquelme și Denny, 2016).  

• Intenția de achiziționare a unor sisteme bazate pe utilizarea resurselor regenerabile 

Un alt aspect a vizat măsura în care românii dețin informații privind principalele 

tehnologii de utilizare a resurselor energetice regenerabile. Astfel, s-a urmărit identificarea 

notorietății pe care o au aceste tehnologii printr-o scurtă informare a respondenților în legătură 

cu principalele caracteristici ale acestora. Ulterior, s-a realizat o ierarhie a tehnologiilor în funcție 

de multitudinea informațiilor deținute de respondenți, pe o scală cu 5 niveluri (5 = informați în 

foarte mare măsură). Punctajele medii obținute au fost relativ mici, apropiate de nivelul neutru al 

scalei, ceea ce semnifică o notorietate destul de scăzută a tehnologiilor de utilizare a resurselor 

regenerabile în rândul populației cercetate. Pe primul loc sunt situate „panourile solare 

fotovoltaice” (3,33 puncte), urmate de „turbinele eoliene” (2,75 puncte) și „energia solară 

termală” (2,73 puncte).  

Din analiza datelor rezultă că numărul celor care intenționează să achiziționeze în 

gospodărie sisteme bazate pe utilizarea resurselor regenerabile este destul de redus, doar 17,5% 

din membrii eșantionului răspunzând afirmativ la întrebare. Această situație poate să fie cauzată 

și de nivelul redus de informare cu privire la beneficiile utilizării unor astfel de sisteme, ceea ce 

confirmă nevoia unor strategii de marketing orientate către transformarea consumatorilor în 

prosumatori. O astfel de nevoie este tratată și în literatura de specialitate (Hyysalo, Johnson și 

Juntunen, 2017; Olkkonen, Korjonen-Kuusipuro și Grönberg, 2017; Nguyen, Lobo și Greenland, 

2017). 
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Distribuția răspunsurilor în funcție de regiunea de proveniență a respondenților ne arată o 

concentrare mai mare a celor care intenționează să utilizeze acest tip de sisteme în Regiunea 

București-Ilfov (35,8%), dar și în Regiunea Sud-Est (23,8%), care sunt regiuni situate cu 

preponderență în zone de câmpie, cu un potențial ridicat de utilizare a energiei solare, dar și a 

celei eoliene. În contrast, regiuni cu potențial similar, cum ar fi Regiunea Sud Muntenia sau 

Regiunea Sud-Vest Oltenia, dar și celelalte regiuni au înregistrat procente relativ mici (sub 

media eșantionului) ale intențiilor de achiziționare a sistemelor bazate pe energie regenerabilă. 

Rezultatele confirmă cea de-a doua ipoteză a cercetării, conform căreia doar o mică parte din 

populația României intenționează în viitorul apropiat să achiziționeze astfel de sisteme.  

• Profilul demografic al persoanelor care intenționează să achiziționeze sisteme bazate pe 

utilizarea resurselor regenerabile 

  Pentru realizarea profilului s-a utilizat Analiza Corespondențelor Multiple. Variabilele 

folosite în analiză sunt de tip nominal: intenția de achiziționare a unor sisteme bazate pe energia 

regenerabilă, educația, vârsta și venitul respondenților. În figura nr. 2.1. sunt reprezentate 

asocierile dintre categoriile fiecărei variabile, reprezentate prin puncte, apropierile dintre 

categoriile unor variabile diferite indicând o asociere puternică a acestora. 

 

Figura nr. 2.1. Analiza corespondențelor dintre intenția de achiziționare a sistemelor bazate 

pe energie regenerabilă și caracteristicile demografice ale respondenților 

 

 

 

Se observă o omogenitate destul de mare a răspunsurilor având în vedere aglomerarea lor 

în partea centrală a graficului, dar cu toată această omogenitate apar următoarele asocieri: 
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respondenții care intenționează să achiziționeze sisteme bazate pe energie regenerabilă sunt 

persoane tinere (26-35 ani) sau de vârstă medie (36-45 ani), cu venituri medii (2001-4000 de lei) 

și studii superioare. Persoanele cu venituri mari se situează în aceeași categorie, dar asocierea 

este mai slabă. În schimb, respondenții care nu intenționează să achiziționeze astfel de sisteme  

sunt persoane foarte tinere (18-25 ani) sau cu vârste peste medie (46-65 ani), cu venituri mici 

(egale sau sub 2000 de lei) și cu studii medii (liceale sau profesionale). Grupurile reprezentate de 

persoanele cu vârste peste 65 de ani și cei cu studii gimnaziale prezintă o foarte slabă asociere cu 

celelalte categorii de răspuns ale variabilelor analizate. Din considerente care țin de estetica 

prezentării grafice, categoria de răspuns corespunzătoare studiilor gimnaziale nu apare pe grafic, 

aceasta fiind foarte îndepărtată de celelalte. 

 • Analiza motivației de a investi în sisteme bazate pe resurse regenerabile 

Ierarhia motivelor de achiziționare a unor sisteme bazate pe energii regenerabile în 

funcție de importanța medie acordată de cei care intenționează să investească în asemenea 

sisteme relevă faptul că pe primele locuri sunt situate motivele de ordin economic: „investiție 

pentru a economisi bani ulterior” (4,00 puncte); „considerente de ordin economico-financiar” 

(3,97 puncte); „îmbunătățirea propriei rețele electrice” (3,91 puncte); „investiție de viitor pentru 

familie/copii” (3,89 puncte); „mentenanță post implementare” (3,88 puncte). Considerentele 

tehnologice și de mediu se situează pe ultimele locuri având în vedere importanța acordată de 

respondenți în luarea unei decizii viitoare de achiziționare a unor sisteme bazate pe energie 

regenerabilă: „mai puțină dependență de energia convențională” (3,77 puncte); „interes pentru 

trendurile în tehnologie” (3,60 puncte); „schimbările climatice la nivel global” (3,45 puncte); 

„considerente de protecție a mediului” (3,36 puncte).  

Pornind de la aceste rezultate, s-a realizat o reducere a numărului de factori motivaționali 

prin aplicarea metodei Analizei în componente principale asupra celor nouă itemi nominalizați 

mai sus, fiind reținute două componente principale, care au valoarea proprie (eigenvalue) mai 

mare de 1 și explică 73,99% din varianța totală. Rezultatele referitoare la relevanța datelor indică 

un coeficient KMO = 0,83 și un nivel de semnificație pentru testul Bartlett mai mic de 0,05, ceea 

ce înseamnă că factorii rezultați (componentele principale) sunt relevanți din punct de vedere 

statistic.  

În tabelul nr. 2.2 sunt prezentate corelațiile dintre variabilele analizate și cele două 

componente reținute în model. Pentru a pune mai bine în valoare contribuția fiecărei variabile la 

formarea componentelor principale s-a utilizat metoda Varimax de rotație a axelor. Se observă că 

primele șase variabile contribuie într-o mai mare măsură la formarea primei componente, în timp 

ce ultimele trei variabile contribuie cu preponderență la formarea celei de-a doua componente. 
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Tabelul nr. 2.2. Corelațiile dintre variabile și factori în urma rotației axelor 

 
 Componentă 

1 2 

Investiție de viitor pentru familie/copii  0,920  

Mentenanța post implementare  0,884  

Investiție pentru a economisi bani 

ulterior  

0,858  

Considerente de ordin 

economic/financiar  

0,803  

Îmbunătățirea propriei rețele electrice  0,785  

Interes pentru trendurile în tehnologie  0,657  

Considerente de protecție a mediului   0,891 

Schimbările climatice ce au loc la nivel 

global  

 0,726 

Mai puțină dependență de energia 

convențională  

 0,625 

Valori proprii (Eigenvalues)  5,59  1,07 

% din varianța totală  62,13  11,86 

 

Din analiza semnificației fiecărei variabile, se poate observa că prima componentă se 

asociază cu motive de natură economică, în timp ce a doua componentă se asociază cu 

considerente de mediu. În acest sens, cele două componente au fost denumite Componenta 

economică, respectiv Componenta de mediu. În urma generării în SPSS a unor noi variabile 

pentru fiecare componentă s-au analizat legăturile dintre acestea și caracteristicile demografice 

ale populației cercetate (tabelul nr. 2.3).  

           Tabelul nr. 2.3. Legătura dintre componentele principale și variabilele demografice 

Caracteristica demografică Componenta economică Componenta de mediu 

Media  F  Sig. Media  F  Sig. 

Educație 

Superior 3,71  22,72  0,000 3,50  0,76  0,386 

Liceal/Profesional  4,66 3,66 

Venituri 

Mici (≤ 2000 lei) 4,15  20,31  0,000 3,35  8,34  0,000 

Medii (2001-4000lei) 4,13 3,81 

Mari (peste 4000 lei) 3,04 3,19 

Vârsta       

18-35 ani 3,71  4,93  0,008 3,40 6,35  0,002 

36-45 ani  4,03   4,05   

Peste 45 ani  4,36   3,52   

Total  3,88    3,53   

 

Se poate observa că, raportat la totalul eșantionului, Componenta economică a înregistrat 

o importanță medie (3,88 puncte) mai mare decât Componenta de mediu (3,53 puncte), ceea ce a 

rezultat și din analiza mediilor fiecărui item care a contribuit la formarea acestei componente. 

Din încrucișarea cu variabilele demografice, se observă existența unor diferențe semnificative 

din punct de vedere statistic între grupurile populației formate în funcție de caracteristicile vizate 

(Sig. < 0,05), cu o singură excepție întâlnită la legătura dintre Componenta de mediu și educație. 
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Deși importanța acordată de cei cu studii medii Componentei de mediu este mai mare decât cea 

acordată de cei cu studii superioare, diferența nu este semnificativă din punct de vedere statistic 

(Sig. > 0.05). Respectiva diferență se regăsește în același sens la Componenta economică, dar în 

cazul acesta este semnificativă.  

În funcție de venituri, persoanele cu venituri mici acordă cea mai mare importanță 

Componentei economice, iar cele cu venituri medii sunt pe primul loc în cazul Componentei de 

mediu. Persoanele cu venituri mari se află pe ultimul loc în cazul ambelor componente. Dacă 

analiza se realizează din punctul de vedere al vârstei, persoanele cu vârsta între 36 și 45 ani 

acordă cea mai mare importanță Componentei de mediu, în timp ce persoanele peste 45 de ani 

consideră mai importantă Componenta economică. Este de remarcat faptul că pentru fiecare 

variabilă demografică, grupurile formate au acordat o importanță medie mai mare Componentei 

economice față celei de mediu, cu o singură excepție înregistrată în cazul celor cu venituri mari, 

pentru care considerentele de mediu sunt mai importante decât cele economice.  

Având în vedere rezultatele de mai sus, răspunsul la cea de-a doua întrebare a cercetării 

relevă o importanță ridicată acordată factorilor economici în intenția de achiziționare a unor 

sisteme bazate pe energie regenerabilă și o importanță mai scăzută a considerentelor de protecție 

a mediului. Astfel, se confirmă cea de-a treia ipoteză a cercetării, conform căreia motivația 

principală este de natură economică. Concret, motivația depinde într-o mare măsură de factorii 

demografici, precum educația, vârsta sau veniturile. În acest context, informațiile sunt decisive 

pentru promovarea respectivelor sisteme, atât la nivel macroeconomic cât și microeconomic. Se 

confirmă o serie de rezultate prezentate în literatura de specialitate cu privire la necesitatea 

elaborării unor strategii de marketing menite să determine schimbarea comportamentelor de 

achiziționare a sistemelor bazate pe resurse regenerabile (Lei, Yang și Jiayang, 2014; Moser, 

2015; Testa, Cosic și Iraldo, 2016). 

Concluzii  

Rezultatele cercetării contribuie la literatura de specialitate prin noutatea problemei 

cercetate: identificarea și analiza opiniilor românilor cu privire la creșterea eficienței energetice a 

gospodăriilor și a intențiilor de utilizare a energiei pe bază de resurse regenerabile. Datele de 

marketing obținute de autori în urma realizării cercetării confirmă rezultatele altor cercetări 

publicate în literatura de specialitate (Lei, Yang și Jiayang, 2014; Moser, 2015; Aravena, 

Riquelme și Denny, 2016; Testa, Cosic și Iraldo, 2016; Nguyen, Lobo și Greenland, 2017; 

Hyysalo, Johnson și Juntunen, 2017; Olkkonen, Korjonen-Kuusipuro și Grönberg, 2017).  

Pornind de la rezultatele cercetării, principala propunere pentru factorii decizionali 

vizează realizarea unor campanii de informare a populației cu privire la importanța utilizării 

sistemelor bazate pe energie regenerabilă, în special pentru protecția mediului și pentru 
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bunăstarea societății pe termen lung. Necesitatea este susținută atât de nivelul de informare redus 

existent la nivelul populației din România, cât și de rezultatele unor cercetări publicate în 

literatura de specialitate (Lei, Yang și Jiayang, 2014; Moser, 2015; Nguyen, Lobo și Greenland, 

2017). În acest sens, ideea transformării consumatorilor în prosumatori devine de un real interes 

(Hyysalo, Johnson și Juntunen, 2017; Olkkonen, KorjonenKuusipuro și Grönberg, 2017), în 

condițiile în care utilizarea energiei regenerabile implică și producerea efectivă a acesteia în 

gospodăriile populației prin utilizarea panourilor solare, turbinelor eoliene mici etc. Importanța 

informării publicului în cazul populației României devine și mai puternică în contextul 

rezultatelor cercetării, care arată că în regiuni cu potențial ridicat de utilizare a unor astfel de 

sisteme, cum ar fi Regiunea Sud Muntenia sau Regiunea Sud-Vest Oltenia, s-au înregistrat 

procente relativ mici ale intențiilor de achiziționare a sistemelor bazate pe energie regenerabilă în 

viitorul apropiat.  

Concluzia generală a lucrării subliniază importanța rezultatelor cercetării atât pentru 

mediul economic, cât și pentru cel academic. În ceea ce privește mediul economic, realizarea 

unor campanii de informare și promovare poate contribui la o mai bună conștientizare a 

importanței utilizării energiei bazate pe resurse regenerabile pentru dezvoltarea durabilă. Astfel 

de campanii, realizate la nivel național, pot asigura și succesul unor programe și strategii 

macroeconomice în care s-au investit și se intenționează investirea unor importante resurse 

financiare. Din punct de vedere al mediului academic, includerea bioeconomiei în curricula 

programelor de studii constituie o necesitate majoră, menită să genereze un nivel de educație 

ridicat în direcția protecției mediului și reducerii consumului excesiv de resurse neregenerabile. 

Cercetarea are ca principală limită modalitatea de selecție a eșantionului, care nu este 

realizată printr-o metodă aleatoare și conduce la o slabă reprezentativitate pentru populația 

cercetată. Cu toate acestea, considerăm că numărul mare de respondenți și structura echilibrată 

pe regiuni de dezvoltare atenuează inconvenientele nominalizate. Cercetările viitoare ar trebui să 

vizeze o mai puternică aprofundare a atitudinilor populației cu privire la investițiile efectuate în 

astfel de sisteme, inclusiv prin utilizarea unor metode calitative, care să surprindă avantajele 

percepute de investitori. De asemenea, autorii își propun să realizeze cercetări cantitative de 

marketing reprezentative la nivel național, bazate pe metode aleatorii de selecție a eșantioanelor. 
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2.3. Cercetare de marketing vizând achiziția de vehiculele electrice14 

Contextul cercetării 

În contextul preocupărilor de dezvoltare sustenabilă, un obiectiv important al Uniunii 

Europene (UE) este reducerea cu cel puțin 40% până în anul 2030, față de 1990, a emisiilor de 

gaze cu efect de seră (Parlamentul European, 2019a) iar în ceea ce privește transporturile, 

obiectivul pentru 2050 este reducerea cu 60% a emisiilor de CO2 (față de 1990) având în vedere 

faptul că transporturile sunt responsabile de 30% din totalul emisiilor de CO2, iar 72% din acest 

procent provine din transportul rutier (Parlamentul European, 2019b).  

Realizarea unei economii competitive bazată pe emisii reduse de carbon presupune 

schimbarea fundamentală a comportamentului consumatorului, acesta urmând a se orienta spre 

achiziții ecologice. În opinia multor specialiști, schimbarea comportamentală se poate realiza 

prin tranziția spre vehiculele electrice (Biresselioglu, Kaplan și Yilmaz, 2018). Aceasta 

reprezintă o necesitate atât din cauza emisiilor foarte mari de CO2, a poluării aerului, dar și a 

consumului mare de combustibili fosili (Schneidereit și alții, 2015). În prezent, cea mai mare 

parte a mașinilor din Europa folosesc benzina (52%) și motorina (37%), dar numărul de vehicule 

electrice a crescut constant, de exemplu, cu 51% în 2017 față de 2016 (Parlamentul European, 

2019b). 

Există preocupări în statele europene de încurajare a înlocuirii parcului auto cu vehicule 

electrice. Franța și Marea Britanie urmăresc să interzică vânzarea de mașini pe benzină sau diesel 

până cel târziu în anul 2040 (Popescu, 2017a). În Olanda și Norvegia se discută despre aprobarea 

unei legi care să interzică vânzarea de motoare noi pe bază de carburant fosil după anul 2025 

(Meșter, 2016; Popescu, 2017b). India dorește ca toate autovehiculele vândute începând cu anul 

2030 să fie electrice, iar China urmărește să devină statul cu cea mai rapidă adopție de vehicule 

electrice, numărul stațiilor de încărcare urmând să crească la peste 500.000 (Nissan, 2019)  

În România, conform datelor centralizate la nivelul Asociaţiei Producătorilor şi 

Importatorilor de Autoturisme (APIA) în perioada ianuarie-mai 2019 au fost achiziționate 379 de 

autoturisme full electrice (+149,30% faţă de primele cinci luni din anul precedent). În topul celor 

mai comercializate autoturisme full electrice, în ianuarie-mai 2019, primul loc a fost ocupat de 

modelul Nissan, cu 119 unități, urmat de Renault cu 81 de unități, Volkswagen 68, Smart 59, 

BMW 40, Jaguar 9, Audi 2 şi Mercedes Benz 1. Numărul autoturismelor ecologice noi 

comercializate în România, în primele cinci luni ale anului 2019, a fost de 2.285 de unități, în 

 
14 Acest subcapitol a fost realizat pe baza articolului: Brătucu, G.,  Trifan, A., Dovleac, L., Chițu, I. B., Todor, R. D., 

Brătucu, R., Acquisition of Electric Vehicles—A Step towards Green Consumption. Empirical Research among 

Romanian Students, Sustainability 2019, 11, 6639-6653,  ISSN 2071-1050, WOS:000508186400111, 

 https://doi.org/10.3390/su11236639 
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creștere cu 69% față de același interval din 2018, arată statistica APIA (statistica cuprinde și 

autoturismele hibrid - 1.814 unități, în creștere cu 71% față de aceeași perioadă din anul anterior 

și plug-in 92 de unități, în scădere cu 34,30% față de aceeași perioadă din anul precedent) 

(Niculescu, 2019).  

Având în vedere aceste premise, scopul acestei cercetări a fost obținerea unor informații 

legate de atitudinea și comportamentul studenților români față de achiziția vehiculelor electrice. 

S-a plecat de la premisa că tinerii cu calificare superioară sunt mai predispuși să-și schimbe 

comportamentul de consum datorită atitudinii mai prietenoase față de mediul înconjurător.  

Cercetarea a avut ca obiectiv identificarea și analiza atitudinii și comportamentului 

studenților români față de achiziția unui vehicul electric. Având în vedere obiectivul propus, 

principalele întrebări ale cercetării au fost: (a) În ce măsură studenții români sunt familiarizați cu 

conceptul de comportament ecologic?; (b) Sunt studenții români dispuși să achiziționeze un 

vehicul electric?. 

Plecând de la problema de cercetare, și anume identificarea aspectelor legate de 

schimbarea comportamentului consumatorilor tineri, cu pregătire superioară în privința 

potențialelor achiziții ecologice, în particular a unui vehicul electric și pe baza analizei literaturii 

de specialitate au fost formulate următoarele ipoteze generale care au stat la baza demersului de 

cercetare: (a) Studenții români sunt interesați de achiziția de vehicule electrice dar nu au puterea 

de cumpărare necesară; (b) O mare parte a studenților români intenționează să achiziționeze un 

vehicul electric în condițiile în care ar beneficia de o susținere financiară din partea statului; (c) 

Prețul ridicat reprezintă principala barieră în achiziționarea unui autovehicul electric de către 

studenții români. 

Metodologia cercetării 

În vederea atingerii obiectivelor cercetării, precum și a validării ipotezelor formulate, s-a 

realizat o cercetare cantitativă de marketing, bazată pe ancheta prin sondaj în rândul studenților 

din 11 centre universitare din România. Informațiile au fost recoltate cu ajutorul unui chestionar 

electronic, fiind utilizată metoda CAWI - computer assisted web interviewing (Barbu și Isaic-

Maniu, 2011). Autorii au apelat la această metodă datorită avantajelor oferite în colectarea 

datelor cu ajutorul internetului, prin încărcarea chestionarului online și completarea lui de către 

respondent în mod direct în browser, ceea ce elimină necesitatea de a fi instalată o 

aplicație/program. În opinia specialiștilor, metoda are ca principal avantaj costurile reduse de 

recoltare a datelor, în comparație cu alte metode specifice (Dinu, Săvoiu și Dabija, 2016). 

Populația cercetată este alcătuită din totalitatea studenților universităților incluse în eșantion din 

cele 11 centre universitare în rândul cărora a fost aplicat chestionarul. Link-ul către chestionar a 

fost distribuit prin email și grupuri din cadrul site-urilor de socializare.  
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Eșantionul final a fost format din 1221 subiecți din 13 universități localizate în 11 centre 

universitare din România, fiind validat pe baza testului t-student și redresat în vederea asigurării 

unei structuri echilibrat. Structura eșantionului este prezentată în Tabelul nr. 2.4. 

Tabelul nr. 2.4. Structura eșantionului pe universități 
Nr Centru 

universitar 

Tip centru 

universitar 

Universități Număr 

respondenți 

Procent 

 

 

 

1 

 

 

 

București 

 

 

 

Foarte 

mare 

Academia de Studii 

Economice din București 

132 10,8% 

Universitatea Politehnica 

din București 

154 12,3% 

Universitatea de Medicină 

și Farmacie "Carol Davila" 

din București 

55 4,5% 

2 Cluj-Napoca Mare Universitatea Babeș Bolyai 165 13,5% 

3 Brașov  

Mediu 

Universitatea Transilvania 

din Brașov 

143 11,7% 

4 Sibiu Universitatea “Lucian 

Blaga” din Sibiu 

77 6,3% 

5 Galați Universitatea „Dunărea de 

jos” din Galați 

79 6,5% 

6 Craiova Universitatea din Craiova 75 6,1% 

7 Arad  

 

Mic 

Universitatea “Aurel 

Vlaicu” din Arad 

64 5,2% 

8 Bacău Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău 

68 5,6% 

9 Oradea Universitatea din Oradea  68 5,6% 

10 Pitești Universitatea din Pitești 75 6,1% 

11 Suceava Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava 

66 5,4% 

 Total 1221 100% 

 

Din punct de vedere al structurii pe genuri, eșantionul cuprinde 52,3% femei și 47,7% 

bărbați, iar în ceea ce privește vârsta respondenților, în categoria 18-21 ani se încadrează 83.8%, 

în categoria 22-25 ani 14,4% iar 1,8% au peste 26 ani. Datele obținute au fost prelucrate cu 

ajutorul programului SPSS fiind utilizate metode de analiză univariată și bivariată. De asemenea, 

au fost aplicate teste statistice pentru a stabili legăturile dintre variabilele cercetării.  

Un prim aspect analizat l-a reprezentat determinarea gradului în care studenții cunosc 

conceptul de comportament ecologic și pe cel de vehicul electric. În continuare, au fost analizate 

aspecte legate de atitudinea studenților referitoare la deținerea unui asemenea vehicul, precum 

interesul de a-l conduce, disponibilitatea de a-l achiziționa, din surse proprii și cu ajutor din 

partea statului. Pentru o analiză mai aprofundată a acestor aspecte au fost testate următoarele 

ipoteze folosind testul 2 ( hi pătrat). 

H1: Vârsta influențează nivelul de cunoștințe privind consumul ecologic. 

H2: Genul influențează factorii determinanți ai deciziei de cumpărare a unui vehicul electric. 

H3: Genul influențează tipul de bariere ce apar în luarea deciziei de achiziție a unui vehicul 

electric. 
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Rezultate și discuții 

Rezultatele sunt grupate pe principalele obiective ale cercetării. 

Determinarea gradului în care studenții sunt familiarizați cu conceptul de consum ecologic 

Având în vedere provocările actuale legate de protejarea și conservarea mediului 

înconjurător cu scopul de a se crea un model durabil de producție și consum la nivelul societății, 

a fost măsurat gradul în care studenții cunosc aspecte legate de consumul ecologic. Conform 

rezultatelor din tabelul de mai jos, aproximativ jumătate dintre tineri (49,5%) nu sunt deloc 

familiarizați cu acest concept.  

Tabelul nr. 2.5. Gradul de familiarizare a studenților cu conceptul de consum ecologic 

 
Grad de familiarizare Număr respondenți Procent 

Deloc familiarizat 605 49,5% 

Oarecum familiarizat 385 31,5% 

Foarte familiarizat 231 18,9% 

Total 1221 100% 

 

Gradul redus de familiarizare cu conceptul în cauză poate să fie considerat îngrijorător în 

contextul în care realizând alegerile potrivite în achizițiile efectuate, consumatorii pot juca un rol 

major în reducerea impactului negativ asupra mediului. În generarea unui comportament 

ecologic este foarte important ca indivizii să conștientizeze efectul acțiunilor lor asupra mediului, 

pentru a lua decizii corecte legate de achiziționarea și utilizarea diverselor tipuri de produse. 

Pornind de la rezultatele din Tabelul nr. 2.5., s-a determinat în ce măsură vârsta 

influențează nivelul de cunoștințe al respondenților privind consumul ecologic, aceasta fiind 

prima ipoteză statistică a cercetării. În acest scop, s-a aplicat testul 2 și s-a constatat că pentru 

un nivel de încredere de 95% nivelul de semnificație al testului are valoarea 0, fiind mai mică 

decât 0,05. Rezultă astfel că vârsta influențează nivelul de cunoștințe al respondenților privind 

consumul ecologic. Conform rezultatelor din Tabelul nr. 2.6., procentul respondenților 

familiarizați cu conceptul de consum ecologic din grupa de vârstă 18-21 ani (19,4%) este mai 

mare decât procentul celor din categoria 22-25 ani (18,8%). 

 

Tabelul nr. 2.6. Gradul de familiarizare al studenților referitor la conceptul de consum 

ecologic pe grupe de vârstă 

 
 

Vârsta 

Grad de familiarizare  

Total Deloc 

familiarizat 

Oarecum 

familiarizat 

Foarte 

familiarizat 

18-21 ani 49,5% 32,2% 19,4% 100% 

22-25 ani 56,3% 25% 18,8% 100% 

26 ani și peste 0% 100% 0% 100% 

Total 49,5% 31,5% 18,9% 100% 
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Conform rezultatelor obținute, 62,2% dintre studenții intervievați știu ce presupune un 

vehicul electric, iar dintre aceștia 10,8% au venit în contact cu un asemenea vehicul, în calitate 

de șoferi sau pasageri. 

Identificarea intențiilor studenților de a achiziționa vehicule electrice  

Procentul studenților care ar fi dispuși să achiziționeze un vehicul electric este de 37,8%. 

Rezultatul obținut este unul încurajator, având în vedere faptul că mobilitatea electrică reprezintă 

o alternativă solidă și credibilă, pe termen lung, la motorul cu ardere internă. De asemenea, s-a 

constatat că este apropiat de cel al tinerilor britanici (40%) identificat într-un studiu realizat în 

2018, ceea ce demonstrează că opiniile tinerilor români sunt asemănătoare cu ale tinerilor din țări 

avansate economic din Europa (Hobbs, 2018).  

Conform Figurii nr. 2.2., motivul cel mai întâlnit pentru care studenții doresc să 

achiziționeze un vehicul electric este legat de consumul de combustibil utilizat (41,6%). Un 

procent destul de ridicat (21,4%) ar achiziționa un asemenea vehicul datorită preocupării pe care 

o au pentru protejarea și conservarea mediului. Tehnologia încorporată într-un vehicul electric 

este un alt motiv pentru care o parte importantă dintre tineri (18,6%) ar alege să îl utilizeze. Alte 

motive enumerate sunt: fiabilitatea (6,5%), designul (2%) sau confortul (1,1%). 

 

Figura nr.2.2. Factorii determinanți pentru luarea deciziei de achiziție a unui vehicul 

electric 
 

 
 

 

Pornind de la rezultatele din Figura nr.2.2. s-a determinat dacă genul influențează factorii 

determinanți pentru luarea deciziei de achiziție a unui vehicul electric, aceasta fiind cea de-a 

doua ipoteză statistică a cercetării. În acest scop s-a aplicat testul 2 și s-a constatat că pentru un 

nivel de încredere de 95% nivelul de semnificație al testului are valoarea 0, fiind deci mai mică 

decât 0,05. Rezultă că genul influențează factorii determinanți pentru luarea deciziei de achiziție 

a unui vehicul electric. 

Având în vedere că un procent destul de ridicat al studenților intervievați (62,2%) nu 

doresc să achiziționeze un autoturism electric, s-a considerat necesar să fie analizate barierele cu 

care aceștia se confruntă în luarea unei decizii favorabile. Din Figura nr. 2.3. reiese că dintr-un 

total de 759 de respondenți care au răspuns negativ, aproximativ jumătate (43,2%) nu ar cumpăra 
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un vehicul electric din cauza prețului foarte mare, comparativ cu al unui vehicul tradițional. O 

treime dintre respondenți (31,9%) sunt reticenți în a cumpăra din cauza lipsei infrastructurii 

specifice adecvate care presupune stații de încărcare și întreținerea acestora, sisteme de facturare, 

soluții de producere a energiei, distribuția și stocarea energiei electrice, furnizorii de spațiu. 

Autorii consideră că este extrem de important ca respondenții să cunoască faptul că statul român 

își asumă rolul principal de a susține dezvoltarea infrastructurii de încărcare și a pieței în fazele 

incipiente de dezvoltare astfel ca până în 2030 acest tip de vehicule să fie o prezență obișnuită în 

trafic, contribuind la reducerea emisiilor de gaze de eșapament (Ministerul Energiei, 2016). 

Caracteristicile tehnice și în special, autonomia limitată, este bariera luată în considerare 

de 19,1% dintre respondenții care nu sunt dispuși să achiziționeze un vehicul electric. Principala 

problemă a autovehiculului electric constă în dificultatea stocării energiei electrice. Din punct de 

vedere al sustenabilității, se pune și problema emisiilor aferente producției de energie electrică, 

dominată de combustibilii fosili (Ministerul Energiei, 2016). Doar 5.8% dintre respondenți nu 

iau în considerare achiziția unui vehicul electric din alte considerente personale, legate de 

percepția individuală asupra acestui subiect. 

 

Figura nr.2.3. Barierele în achiziția unui vehicul electric de către studenți 
 

 
 

 

Pornind de la rezultatele ilustrate în Figura nr. 2.3., s-a urmărit să se determine dacă 

genul  influențează tipul de bariere care apar în luarea deciziei de achiziție a unui astfel de 

autoturism, aceasta fiind a treia ipoteză statistică a cercetării. În acest scop, s-a aplicat testul 2 și 

s-a constatat că pentru un nivel de încredere de 95% nivelul de semnificație al testului are 

valoarea 0,015, fiind deci mai mică decât 0,05. În acest caz, s-a constatat faptul că genul 

influențează tipul de bariere ce apar în luarea deciziei de achiziție a unui vehicul electric. 

Concluzii 

Rezultatele obținute de autori în urma realizării cercetării confirmă rezultatele altor studii 

publicate în literatura de specialitate (Morton, Anable și Nelson, 2017; Rezvani, Jansson și 

Bengtsson, 2018; He, Zhan și Hu, 2018; Morton, Anable și Nelson, 2016; Han și alții, 2017; 

Seixas și alții, 2015).    
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        Concluzia generală a lucrării subliniază importanța rezultatelor cercetării atât pentru 

instituțiile abilitate ale statului, necesitatea implicării acestora fiind evidențiată și în alte lucrări 

de specialitate (Nilsson și Nykvist, 2016; Silva și Krause, 2016; Palm și Backman, 2017; Testa și 

alții, 2016; Braz da Silva și Moura, 2016) cât și pentru mediul academic. Sprijinul pe care îl 

acordă România prin programul Rabla Plus pentru achiziționarea vehiculelor electrice este unul 

semnificativ, dar, ținând cont de puterea de cumpărare din țara noastră mașinile electrice, chiar şi 

cu această finanţare din partea statului, se încadrează în continuare în categoria produselor 

scumpe. Autorii recomandă instituțiilor abilitate ale statului să elaboreze programe speciale, prin 

oferirea unor facilități atractive, în vederea achiziționării unui vehicul electric de către tinerii cu 

pregătire superioară, în calitatea lor de potențiali cumpărători, cu ajutorul cărora să fie diminuat 

efectul barierei generată de prețul ridicat. Din punctul de vedere al mediului academic este 

necesară inițierea și dezvoltarea unor cercetări, atât la nivel micro, cât și macroecomic, pentru a 

cuantifica implicațiile economico-sociale ale achizițiilor ecologice în general și a mașinilor 

electrice, în particular, precum și includerea conceptului de achiziții ecologice în curricula unor 

programe de studii pentru a genera un nivel de educație ridicat în scopul schimbării 

comportamentului tinerilor în direcția conservării mediului și a realizării unei economii 

competitive bazată pe emisii reduse de carbon. 

Cercetarea prezintă ca principală limită modalitatea de selecție a eșantionului, ea nefiind 

realizată cu o metodă aleatoare, ceea ce conduce la o reprezentativitate redusă pentru populația 

cercetată. Totuși, autorii consideră că volumul mare al eșantionului și structura echilibrată pe 

centre universitare constituie elemente care atenuează inconvenientele specificate.  

Cercetările viitoare trebuie să fie extinse la nivelul întregii populații adulte în vederea  

cuantificării cu mai multă rigoare științifică a atitudinii și comportamentului acesteia cu privire la 

achiziția vehiculelor electrice, ceea ce va impune în paralel și utilizarea unor metode calitative, 

care să surprindă avantajele percepute de către potențialii consumatori români.  
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2.4. Cercetare de marketing cu privire la implicarea universităților în dezvoltarea 

sustenabilă15 

Contextul cercetării 

Conceptul de universitate antreprenorială a fost adoptat de universități de toate tipurile, 

atât de către universități care au tradiție cât și de universități mai tinere (Gibb și alții, 2012). 

Universitățile nu pot fi tratate identic în ceea ce privește integrarea celei de a treia misiuni, cea 

legată de antreprenoriat, ele nu sunt omogene și nu au capacități similare pentru a contribui la 

dezvoltarea regională. Specialiștii apreciază că diferența existentă între universitățile europene și 

cele americane în ceea ce privește abordarea în privința antreprenoriatului o reprezintă faptul că 

universitatea antreprenorială europeană se bazează mai mult pe misiunea didactică, comparativ 

cu universitățile antreprenoriale americane care se bazează mai mult pe cea de cercetare, dar 

prevăd că în viitor universitățile, atât cele europene cât și cele americane, o să adopte reciproc 

proceduri pentru a ajuta la dezvoltarea sustenabilă regională (Etzkowitz, 2003; Sánchez-

Barrioluengo, 2014 a, Sánchez-Barrioluengo 2014b). Cu toate că o serie de universități de elită 

au avut succes antreprenorial, cele mai multe au obținut rezultate relativ modeste (Gianiodis și 

Meek, 2019).  

Cunoscând preocupările mediului academic spre sustenabilitate și înțelegând necesitatea 

transformării universităților în universități sustenabile, conducerea Universității Transilvania din 

Brașov a solicitat realizarea unui proiect intern care a avut ca scop identificarea oportunităților 

de colaborare între universitate și firmele din Regiunea Centru. În acest sens, a fost realizată o 

cercetare de marketing care a permis identificarea nevoilor firmelor de consultanță, expertiză și 

servicii și măsura în care acestea sunt interesate să colaboreze cu Institutul de Cercetare-

Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov (ICDT). Universitatea Transilvania din 

Brașov este singura universitate din România cu propriul institut pluridisciplinar de cercetare, 

destinat creșterii competitivității universității în cercetarea națională și internațională. Se 

urmărește o colaborare efectivă cu firmele din Regiunea Centru prin asigurarea transferului 

tehnologic și dezvoltarea cercetării aplicative, în funcție de nevoile regionale privind cercetarea-

dezvoltarea-inovarea (ICDT, 2019). 

Scopul cercetării a fost identificarea oportunităților de colaborare între Universitatea 

Transilvania din Brașov și agenții economici din Regiunea Centru a României în vederea 

acoperirii unor nevoi de consultanță, expertiză și servicii de promovare pentru mediul de afaceri.  

 

 
15 Acest subcapitol a fost realizat pe baza articolului: Brătucu, G., Lixăndroiu, R.C., Constantin, C.P., Tecău, A.S., 

Chițu, I. B.,  Trifan, A. (2020) Entrepreneurial University: Catalyst for Regional Sustainable Development, 

Sustainability, 12(10), pp. 4151-4168, ISSN 2071-1050, WOS:000508186400111, DOI:10.3390/su12104151.  
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Metodologia cercetării 

Atingerea scopului a impus realizarea unei cercetări de marketing, pe bază de anchetă, în 

rândul firmelor care activează în Regiunea Centru (județele Brașov, Sibiu, Covasna, Alba, Mureș 

și Harghita). Din baza de date a fost selectat un panel cu firme care îndeplineau condițiile 

impuse: sectorul de activitate și valoarea cifrei de afaceri. Pentru reducerea erorilor care pot 

interveni în procesul cercetării de marketing totale (Baker, 2016; Groves și Lyberg, 2010), baza 

de date a fost supusă unui proces de verificare prin raportare la datele înscrise pe site-ul 

Ministerului Finanțelor Publice. Cele 3506 firme incluse în panel, reprezentând populația 

cercetată, au fost contactate, iar managerii invitați să participe la anchetă.  

Principalele obiective ale studiului au fost:  

- Identificarea  nevoilor de servicii de consultanță ale firmelor și măsura în care cunosc 

oferta de servicii a ICDT; 

- Identificarea interesului acordat unei colaborări viitoare cu ICDT şi posibila implicare 

a universității în promovarea ofertei firmelor pe diferite piețe.  

- Obţinerea informaţiilor privind principalele piețe externe pe care acționează firmele 

analizate. 

Culegerea datelor a fost realizată cu ajutorul unui chestionar electronic adaptat pentru 

cele două metode utilizate: metoda CATI (Computer-assisted telephone interviewing) (Keeter și 

alții, 2017) și auto-administrarea de către respondent, metoda CAWI (Computer Assisted Web 

Interviewing) (Barbu și Isaic-Maniu, 2011). Metoda CAWI a fost utilizată doar în cazul 

managerilor care au solicitat transmiterea chestionarului prin internet și a presupus încărcarea 

chestionarului online şi completarea de către respondent direct în browser, fără a fi necesară 

instalarea unei aplicaţii sau a unui program. Link-ul către chestionar a fost distribuit prin email-

urile oficiale ale firmelor din panel, contactate în prealabil telefonic, iar chestionarul a fost 

alcătuit din 33 de întrebări  grupate în 3 secțiuni. Toate firmele care nu au răspuns solicitării 

inițiale cu fost recontactate, totodată, chestionarul fiindu-le transmis și prin email. Intervievarea 

telefonică a vizat toate firmele incluse în panel și a fost realizată pe parcursul a trei săptămâni în 

perioada mai - iunie 2019, de către 46 de operatori de interviu instruiți în prealabil, studenți ai 

Universității Transilvania din Brașov. Interviurile au avut loc de luni până vineri în intervalul 10-

18, intervalul de lucru pentru majoritatea firmelor, pentru a crește șansele de a intervieva 

persoane din managementul acestora. Rata de acceptare a interviului a fost de 10% încadrându-

se în nivelul mediu obținut în cadrul anchetelor CATI (Keeter și alții, 2017).  Eșantionul final a 

fost alcătuit din 457 de firme. Datele obținute au fost prelucrate cu ajutorul programului SPSS 

utilizându-se metode de analiză univariată, bivariată și multivariată a datelor și teste statistice 

pentru identificarea legăturilor dintre variabilele cercetării.  
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Rezultate și discuții 

Identificarea principalelor nevoi de servicii de consultanță  

Rezultatele cercetării evidențiază o colaborare destul de redusă a firmelor incluse în 

eșantion cu prestatorii de servicii de consultanță. Din cele 457 de firme analizate, un număr 

destul de scăzut (92 de firme), reprezentând 20,1% din total, au beneficiat până în prezent de 

servicii de consultanță. Cele mai frecvent nominalizate servicii de consultanță sunt cele 

economico-financiare, fiind menționate de aproximativ 30% dintre firmele intervievate. 19 firme 

(20,1%) au apelat la servicii de consultanță pentru accesarea și atragerea fondurilor europene, iar 

13 firme (14,1%) beneficiază de consultanță pe plan juridic.  

În ceea ce privește consultanța pentru promovare și activitatea de marketing, doar 13% 

dintre firme colaborează cu firme care oferă respectivele servicii. Un număr redus de firme au 

indicat serviciile de consultanță în contabilitate, în formarea personalului, organizarea și 

conducerea companiei, în activitatea de IT și în activități logistice. În condițiile în care numărul 

firmelor care au utilizat până în prezent serviciile de consultanță este destul de redus, nevoia de 

consultanță este ridicată. Concluzia se desprinde din răspunsurile primite cu privire la măsura în 

care serviciile de consultanță pot contribui la dezvoltarea afacerilor. Astfel, aprecierile pe o scală 

interval cu 5 niveluri situate la distanțe egale s-au concentrat pe nivelurile pozitive ale scalei, 

care exprimă o influență puternică sau foarte puternică supra dezvoltării firmei. Au existat și 

multe răspunsuri care au indicat nivelul neutru al scalei. În medie, măsura în care serviciile de 

consultanță ar putea contribui la dezvoltarea firmei este de 3,34 puncte pe o scală de la 1 la 5 

punct (5 = foarte mare măsură). Pornind de la aceste aprecieri, s-a urmărit să se identifice dacă 

firmele intervievate intenționează să colaboreze cu institutul în vederea implementării unor 

proiecte viitoare.  

Având în vedere necesitățile agenților economici de dezvoltare sustenabilă și importanța 

acordată serviciilor de consultanță, dar și nivelul redus de utilizare la ora actuală a serviciilor 

nominalizate, se poate considera că implicarea Universității Transilvania din Brașov în 

satisfacerea acestor nevoi este foarte importantă. Se confirmă astfel și rezultatele unor cercetări 

anterioare, care subliniază rolul pe care universitățile îl pot avea în dezvoltarea regională 

sustenabilă (Sam și der Sijde, 2014, Guerrero și alții, 2016; Kaklauskas, 2018; Etzkowitz, 2017). 

Implicarea universității presupune un proces complex, pornind de la stabilirea unei strategii clare 

de abordare a  activităților antreprenoriale sustenabile, până la alocarea efectivă a resurselor 

necesare colaborării cu agenții economici în vederea stimulării dezvoltării regionale sustenabile 

(Lazzeroni, et al., 2003, Velazquez, et al., 2006; Gibb, et al., 2012; Mavi Kiani, 2014). 
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Interesul acordat unei colaborări cu Institutul de cercetare-dezvoltare 

În privința notorietății institutului în rândul firmelor analizate, răspunsurile evidențiază 

un procent scăzut al celor care cunosc institutul (28,4% din totalul eșantionului). Colaborarea 

este în fază incipientă, doar 3,9% dintre respondenți (18 firme) menționând că au beneficiat de 

serviciile oferite. Totuși, peste 57% dintre firme sunt interesate să primească o ofertă detaliată cu 

privire la serviciile pe care le poate oferi institutul, atât în identificarea unor soluții tehnice, cât și 

economice. Drept urmare, se confirmă rezultatele unor cercetări prezentate în literatura de 

specialitate, conform cărora multe universități nu au obținut rezultatele așteptate în 

implementarea strategiilor antreprenoriale (Gianiodis și Meek, 2019). Eforturile  trebuie 

continuate deoarece firmele inovatoare sunt de regulă orientate către sprijinul din partea 

universităților (Bellucci și Pennacchio, 2016), deschiderea fiind reliefată și de intențiile 

firmelor analizate. Întrucât o posibilă implicare a ICDT în dezvoltarea sustenabilă regională o 

reprezintă folosirea unui catalog electronic de promovare a ofertelor firmelor din Regiunea 

Centru pe diferite piețe, s-a urmărit identificarea oportunității realizării unui astfel de catalog. 

Răspunsurile înregistrate au evidențiat că 63,5% din firme iau în calcul posibilitatea de a 

colabora cu ICDT pentru a fi promovate prin intermediul unui catalog, care să poată fi accesat 

online. Utilitatea catalogului pentru sporirea prezenței pe piețele externe a fost apreciată cu un 

scor mediu de 3,76 puncte pe o scală de la 1 la 5 puncte (5 = foarte util). 

Identificarea principalelor piețe externe de desfacere 

 Aproximativ jumătate dintre respondenți au afirmat că exportă produsele (48,8%), cele 

mai multe piețe de desfacere fiind în Europa. Piețele vizate de cele 223 de firme care fac 

exporturi sunt: Germania, în care 94 de firme realizează export (42%), 50 de companii exportă în 

Italia (22,4%), 41 în Franța (18,4%), 34 în Ungaria  (15,25%), 27 în Olanda (12,1%), 21 în 

Spania (9,4%), 19 în Austria (8,5%), 18 în Belgia (8,1%), 15 în Republica Moldova (6,7%), 12 

în Suedia (5,4%). De remarcat faptul că exporturile sunt realizate pe întreg mapamondul. Printre 

firmele analizate au fost identificați exportatori unici în țări precum: Australia, Croația, 

Indonezia, Kazahstan, Maroc, Peru, Qatar, Slovenia, Taiwan, Vietnam, Indonezia, Emiratele 

Arabe Unite și China. Având în vedere spectrul larg al piețelor externe pe care sunt exportate 

produsele firmelor din Regiunea Centru, ideea implicării ICDT în realizarea unui catalog 

electronic de promovare a ofertelor firmelor, care să poată fi accesat din orice țară a lumii, 

devine un obiectiv de interes pentru acestea.  

Concluzii  

Dezvoltarea sustenabilă a universităților și implicarea acestora în dezvoltarea regională 

necesită o relație strânsă cu mediul economic (Amaral, Martins și Gouveia, 2015; Steurer, 2005; 

Hayter, 2016; Gianiodis și Meek, 2019; Lazzeroni și Piccaluga,  2003; Yusof și Jain, 2010; 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Lu%C3%ADs%20P.%20Amaral
https://www.emerald.com/insight/search?q=Nelson%20Martins
https://www.emerald.com/insight/search?q=Joaquim%20B.%20Gouveia
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Rubens, Spigarelli și Cavicchi, 2017). Universitatea Transilvania din Brașov a întreprins o serie 

de acțiuni importante pentru a deveni o universitate sustenabilă, în conformitate cu modelele 

existente în literatura de specialitate (Amaral, Martins și Gouveia, 2015). Aceasta a aplicat 

modelul de management pentru o universitate durabilă (Velazquez și alții, 2006) și și-a stabilit 

strategia pentru dezvoltare durabilă și resursele necesare pentru implementare. Prin acest studiu, 

Universitatea Transilvania din Brașov a făcut un alt pas către integrarea celei de-a treia misiuni 

(Sam și van der Sijde, 2014; Guerrero și alții, 2016; Secundo și alții,  2017) și transformarea într-

o universitate antreprenorială (Kaklauskas și alții, 2018; Sidrat și Frikha, 2018; Fichter și 

Tiemann, 2018; Ho et al., 2019; Etzkowitz, 2013; Guerrero și Urbano, 2012), pe lângă crearea 

Societății antreprenoriale studențești și a Incubatorului tehnologic și de afaceri.  

Colaborarea dintre firmele din regiunea Centru și Universitatea Transilvania din Brașov 

este încă la început, așa cum este cazul multor universități (Gianiodis și Meek, 2019), cele mai 

solicitate servicii fiind cele economice și financiare. Implicarea Universității în satisfacerea 

nevoii firmelor este importantă iar reprezentanții firmelor au înțeles acest lucru, fiind interesați 

de o colaborare viitoare care poate aduce beneficii pentru ambii parteneri (Rubens și alții, 2017). 

Aceasta este condiția prealabilă pentru dezvoltarea durabilă a universității antreprenoriale (Zhou 

și Peng, 2008) și pentru a ajuta companiile să se promoveze mai bine.  

O direcție viitoare de cercetare este extinderea la alte companii din diferite domenii, cu 

diverse cifre de afaceri, precum și la alte universități din România.  

 

2.5. Cercetare de marketing vizând investiția masivă în muncă a populației active 

din România în perioada de pandemie16 

Contextul cercetării 

Pandemia de coronavirus prin care trece toată lumea astăzi a avut și are o serie de 

consecințe și implicații majore asupra nivelului de trai al oamenilor (Comisia Europeană, 2020). 

Un studiu din luna mai al Organizației Internaționale a Muncii arată că, aproximativ, 1,6 miliarde 

de oameni (50% din forța de muncă la nivel global) au fost afectați de COVID-19 (Forbes, 

2020). 

La nivel personal, al angajaților, consecințele acestei pandemii s-au simțit atât în ceea ce 

privește starea de sănătate fizică și mentală cât și pe plan psihologic și material prin amenințarea 

pierderii locului de muncă și schimbări în privința regimului de muncă (Omary și alții, 2020; 

Nemțeanu și Dabija, 2020; Dubey și Tripathi, 2020). Studiile arată că populația tânără este mai 

 
16 Acest subcapitol a fost realizat pe baza articolului:Tecău, A.S., Constantin, C.P., Lixăndroiu, R.C., Chițu, I.B. and 

Brătucu, G. (2020) Impact of the COVID-19 Crisis on Heavy Work Investment in Romania, Amfiteatru Economic, 

22 (Special Issue No. 14), pp. 1049-1067, DOI: 10.24818/EA/2020/S14/1049 

 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Arthur%20Rubens
https://www.emerald.com/insight/search?q=Francesca%20Spigarelli
https://www.emerald.com/insight/search?q=Alessio%20Cavicchi
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adaptabilă și mai dispusă să se adapteze noilor schimbări (Brynjolfsson și alții, 2020). Pandemia 

COVID-19 a condus la creșterea dezechilibrelor de pe piața forței de muncă (Béland, Brodeur și 

Wright, 2020; Hupkau și Petrongolo, 2020) și a avut și are în continuare un impact negativ 

asupra vieții persoanale (Beland și alții, 2020). 

În România, pandemia a condus la creșterea concurenței pe piața forței de muncă, a 

numărului de șomeri, iar firmele, în general, nu mai fac angajări, dimpotrivă, apelează la politici 

de reducere a personalului și cheltuielilor (Economica, 2020; Bordeianu și Radu, 2020), rezultat 

al restricțiilor impuse, ceea ce a crescut vulnerabilitatea anumitor grupuri de populație din 

sectoarele cele mai afectate sau cu nivel scăzut de pregătire (Chivu și Georgescu, 2020).  

Rezultatele unui studiu realizat în România în 2019 relevă faptul că cei care investesc 

masiv în muncă sunt persoane care pe măsură ce înaintează în vârstă doresc să promoveze în 

carieră, dar acest lucru nu este întotdeauna benefic pentru viața lor socială sau relația cu familia 

și prietenii și le poate afecta capacitatea de adaptare în societate (Negrilă, 2019).  

Presiunea socială s-a accentuat și prin pierderea locurilor de muncă de către românii care 

lucrau peste hotare și s-au întors acasă (Creţan și Duncan, 2020).  

În ceea ce privește investiția masivă în muncă a angajaților români, un studiu realizat în 

2019, care a utilizat o variantă românească a scalei DUWAS (Dutch Work Addiction Scale), a 

ajuns la concluzia că angajații din sectorul privat sunt mai predispuși să devină dependenți de 

muncă decât cei din sectorul public, la fel angajații cu venituri mici și cei cu familii 

disfuncționale (Butucescu și Uscătescu, 2019).  

În România, aproape 80% din populația angajată lucrează între 30 și 40 de 

ore/săptămână, cei care depășesc 40 ore/săptămână fiind în scădere, reprezentând 18,4% în 2018. 

Persoanele care depășesc 40 ore/săptămână sunt, în general, persoane cu nivel scăzut de educație 

(37% dintre acestea comparativ cu doar 7% din persoanele cu studii superioare) din mediul 

urban (INS, 2019).  

Plecând de la aspectele nominalizate, autorii consideră că paradigma investiției masive în 

muncă poate să fie semnificativ afectată de contextul pandemic întrucât în perioade de criză pot 

apărea comportamente modificate ale angajatorilor și angajaților.  

Scopul principal al lucrării l-a reprezentat studierea impactului crizei COVID-19 asupra 

investiției masive în muncă în România.  

Obiectivele cercetării au fost următoarele:  

- identificarea impactului COVID-19 asupra timpului de muncă;  
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- analiza influenței COVID-19 asupra efortului investit în muncă;  

- măsurarea influenței COVID-19 asupra atitudinilor față de performanța personală în 

muncă;  

- identificarea factorilor care influențează atitudinile față de performanța personală în 

muncă.  

În legătură cu aceste obiective, ipotezele referitoare la rezultatele cercetării sunt:  

(H1) - COVID-19 a condus la scăderea timpului de lucru;  

(H2) - COVID-19 a condus la reducerea investiției în muncă;  

(H3) - COVID-19 a avut un impact negativ asupra atitudinilor cu privire la performanța 

personală în muncă;  

(H4) - atitudinea față de performanța personală în muncă este influențată  de investiția 

masivă în muncă.  

Rezultatele cercetării relevă impactul negativ al COVID-19 asupra celor două componente ale 

investiției masive în muncă (timp și efort).  

Metodologia cercetării 

A fost realizată o cercetare cantitativă de marketing bazată pe o anchetă prin sondaj, 

colectarea datelor s-a desfășurat în perioada 20 mai - 20 iunie 2020, în timpul COVID-19, 

imediat după aplicarea primelor măsuri de relaxare (15 mai 2020), în condițiile în care subiecții 

de interviu aveau o experiență de cel puțin șase săptămâni de desfășurare a muncii în timpul 

crizei pandemice.  

Eșantionul cuprinde 1.896 subiecți, persoane care îndeplineau condițiile solicitate de 

cercetare, respectiv, în perioada debutului COVID-19 făceau parte din populația activă a 

României (salariați și non salariaţi, patroni, lucrători pe cont propriu etc.) și a fost constituit prin 

metoda ”bulgărelui de zăpadă”. Toți respondenții au consimțit anticipat să răspundă la întrebările 

din chestionar. Structura eșantionului este compusă din 52,6% femei și 47,4 % bărbați cu vârsta 

cuprinsă între 16 și 70 ani, 71,5 % fiind rezidenți în mediul urban, iar 28,5% în mediul rural. 

Datele au fost colectate prin intermediul unui chestionar online, ales ca principal instrument al 

cercetării datorită eficacității recunoscute pentru constituirea unei baze de date de mari 

dimensiuni care să permită testarea și validarea ipotezelor cercetării (Brance, 2018; Mihăilă și 

alții, 2018; Yeo, Carter și Chezulhaimee, 2018). Chestionarul a fost transmis prin e-mail, 

WhatsApp, rețele sociale în condițiile în care, în prealabil, toți respondenții au fost contactați 

pentru a fi invitați să participe la cercetare. Instrumentele de măsurare utilizate au inclus atât 

scale frecvent folosite de specialiști în cercetările din spectrul investițiilor masive în muncă, cât 

și instrumente de măsurare cu un caracter specific pentru care în literatura de specialitate nu au 

fost identificați itemi compatibili (Langerak, Hultink și Robben, 2004).  
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Pentru a surprinde modificările intervenite asupra modului în care populația ocupată se 

raportează la investițiile masive în muncă ca urmare a COVID-19, chestionarul a fost împărțit în 

două. În prima parte, respondenților le-au fost adresate o serie de întrebări referitoare la "timpul 

excesiv de lucru", "volumul de muncă", "angajamentul în muncă", "dependența de muncă" și 

”performanța în muncă” înaintea debutului COVID 19 (T1), aceleași întrebări fiind aplicate cu 

referire la ce simțeau respondenții în perioada completării chestionarului, după minimum 6 

săptămâni petrecute în timpul COVID-19 (T2). Datele obținute au fost prelucrate în SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences),  

Rezultate și discuții 

Timpul de muncă 

În ceea ce privește primul obiectiv, identificarea influenței COVID-19 asupra timpului de 

muncă, rezultatele cercetării indică faptul că, înainte de COVID-19, 42% dintre membrii 

eșantionului aveau un program standard de lucru de 8 ore/zi, 5 zile pe săptămână. Un program de 

lucru între 6 și 8 ore/zi a fost identificat la 35,5% dintre respondenți, în timp ce 12% lucrau sub 6 

ore în medie pe zi. Doar 10,5% dintre membrii eșantionului lucrau mai mult de 8 ore pe zi, ceea 

ce semnifică o implicare destul de redusă a respondenților în munca peste programul standard de 

lucru. Aceasta poate reprezenta un nivel redus al investiției masive în muncă, cel puțin din punct 

de vedere al timpului alocat  muncii. 

Având în vedere modificarea timpului dedicat muncii în timpul COVID-19, 57% dintre 

cei care au continuat să lucreze afirmă că numărul orelor lucrate a rămas nemodificat, 16,8% au 

lucrat mai mult cu peste 2 ore/zi, în timp ce 26,1% au înregistrat o diminuare a timpului de lucru 

cu mai mult de 2 ore/zi. Este de remarcat faptul că 642 de respondenți (33,9%) dintre cei 1896 de 

membri ai eșantionului au menționat că nu și-au mai continuat activitatea în timpul COVID-19. 

Prin urmare, se confirmă ipoteza H1, conform căreia COVID-19 a avut un puternic impact 

negativ asupra timpului de lucru, deoarece la nivelul celor care și-au continuat activitatea, mai 

mult de un sfert au lucrat mai puțin comparativ cu perioada de dinaintea crizei, timpul de lucru 

fiind diminuat cu peste două ore pe zi. Totodată, peste o treime din persoanele intervievate și-au 

întrerupt activitatea după apariția crizei. Prin urmare, cel puțin temporar, acestea nu au mai 

desfășurat activități lucrative, timpul dedicat muncii reducându-se substanțial față de perioada de 

dinaintea crizei.  

Efortul investit în muncă 

Un alt obiectiv al cercetării a constat în identificarea impactului crizei declanșate de 

COVID-19 asupra investiției masive în muncă. Pentru fiecare dintre scalele utilizate în cadrul 

chestionarului au fost create variabile noi, obținute prin calcularea la nivelul fiecărui individ a 

scorului mediu pentru toți itemii scalei. Au rezultat următoarele variabile, care reprezintă 
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componente ale investiției masive în muncă: "timpul excesiv de lucru" (Overwork), "volumul de 

muncă" (Workload), "angajamentul în muncă" (Work_eng) și "dependența de muncă" 

(Workaholism). În continuare, vor fi folosite abrevierile de mai sus ale variabilelor analizate. 

În Tabelul nr. 2.7. se poate observa că mediile obținute la nivelul eșantionului pentru cele 

4 variabile independente sunt apropiate de nivelul neutru al scalei (3 puncte). Cea mai mare 

medie a fost obținută de variabila dependența de muncă, în timp ce munca în exces a obținut cea 

mai mică medie. În concluzie, se constată o implicare destul de scăzută a membrilor eșantionului 

în realizarea unor investiții masive în muncă. Coeficienții de corelație Pearson indică o asociere 

redusă între variabile. Este de remarcat corelația negativă între dependența de muncă și 

angajamentul în muncă, ceea ce confirmă rezultatele unor studii anterioare (Clark, Michel și 

Stevens, 2015; Schaufeli și alții, 2002; Harpaz și Snir, 2015) Coeficienții Alpha (prezentați pe 

diagonală), cu o singură excepție, au valori peste 0,8, ceea ce presupune niveluri de încredere 

ridicate pentru scalele utilizate. Pentru munca în exces, valoarea coeficientului este mai mică din 

cauza faptului că scala folosită are doar doi itemi.  

 

Tabelul nr. 2.7. Statistica descriptivă şi corelaţia dintre variabile (n=1896) 

Variabile Media Ab.Std Overwork Workload Work_eng Workaholism 

Overwork 2,16 1,09 0,48    

Workload 2,63 1,05 0,35** 0,84   

Work_eng 3,07 1,01 0,24** 0,20** 0,92  

Workaholism 3,14 0,82 0,12** 0,12** -0,30** 0,86 

**Corelația este semnificativă la nivelul de semnificație de 0.01.  

    Indicele Cronbach alpha pe diagonală  

 

Pentru măsurarea influenței COVID-19 asupra investiției masive în muncă a fost testată 

diferența dintre mediile obținute pentru variabilele analizate având în vedere cele două momente 

de timp: înaintea debutului COVID-19 (T1) și perioada crizei (T2). Testarea s-a făcut cu ajutorul 

testului t-Student pentru eșantioane perechi, fiind incluși în analiză doar respondenții care au 

continuat să lucreze și în timpul pandemiei (n=1254 persoane). 

Tabelul nr. 2.8. Testul t-Student pentru diferențele dintre mediile variabilelor  (T2 – T1) 

Variabila Media (Ab. Std.) t Sig. 

T1 T2 

Overwork  2,16 (1,09) 2,14 (1,05) -0,78 0,44 

Workload 2,63 (1,05) 2,53 (1,12) -4,14 0,00 

Work_eng 3,07 (1,01) 2,91 (1,01) -7,35 0,00 

Workaholism 3,14 (0,82) 3,09 (0,86) -2,70 0,01 
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În Tabelul nr. 2.8. sunt prezentate mediile variabilelor pentru cele două momente de timp 

analizate, precum și rezultatele testelor. Se poate constata că pentru toate cele patru variabile s-

au înregistrat scăderi ale mediilor în timpul COVID-19, față de cele referitoare la activitatea 

dinaintea crizei. Cu excepția timpului excesiv de lucru (Overwork), toate celelalte diferențe sunt 

semnificative din punct de vedere statistic (p<0,01). Aceste rezultate semnifică un impact 

negativ al COVID-19 asupra investiției masive în muncă, fiind confirmată cea de-a doua ipoteză 

a cercetării (H2),  conform căreia pe timpul crizei a scăzut investiția în muncă.  

Atitudinea cu privire la performanța personală în muncă 

Atitudinea cu privire la performanța personală în muncă a fost evaluată cu ajutorul unei 

întrebări în care respondenții au fost rugați să se compare cu un lucrător de top. În acest sens, s-a 

utilizat o scală interval cu 10 niveluri (10 = performanța unui lucrător de top), membrii 

eșantionului fiind rugați să facă evaluarea atât înainte de criză (T1), cât și în timpul crizei (T2).  

 Media atitudinilor referitoare la performanța personală în muncă a fost de 7,80 puncte la 

momentul T1 și de 7,54 puncte la momentul T2. Și în acest caz, media înregistrată pentru situația 

din timpul crizei este mai mică față de perioada de dinaintea crizei, ceea ce confirmă impactul 

negativ al COVID-19 asupra atitudinii cu privire la performanța personală în muncă (H3). 

Diferența dintre medii este semnificativă din punct de vedere statistic pe baza rezultatelor 

testului t-Student (t = 5,50; p < 0,01). 

Pentru atingerea celui de-al patrulea obiectiv referitor la identificarea factorilor care 

influențează atitudinile față de performanța personală în muncă (O4) a fost utilizat modelul 

regresiei liniare multiple. Variabila dependentă este "performanța în muncă" (Work_perf), iar 

variabilele independente sunt principalele componente ale investiției masive în muncă analizate 

în cadrul acestei lucrări. Rezultatele obținute prin aplicarea modelului de regresie sunt prezentate 

în Tabelul nr. 2.9. Variabilele independente explică un procent redus din variație, dar modelul 

este semnificativ din punct de vedere statistic (F=28,66, Sig.=0,00). Acest fapt poate fi explicabil 

în condițiile în care atitudinea față de performanța în muncă este influențată de foarte mulți 

factori, nu doar de cei considerați în analiză. Se observă că timpul excesiv de muncă (Overwork) 

și dependența de muncă (Workaholism) au un impact negativ asupra atitudinilor referitoare la 

performanța în muncă, în timp ce volumul de muncă (Workload) și angajamentul în muncă 

(Work_eng) au efecte pozitive asupra acestor atitudini. Totuși, efecte semnificative din punct de 

vedere statistic asupra variabilei dependente au doar munca în exces și angajamentul în muncă.  
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Tabelul nr. 2.9. Rezultatele obținute prin modelul de regresie 

Model β t Sig R2 

Constant 6,77 26,16 0,00 0,06 

Overwork -0,17 -3,80 0,00  

Workload 0,01 0,29 0,77  

Work_eng 0,44 9,28 0,00  

Workaholism -0,06 -1,10 0,27  

β – coeficienții modelului  (nestandardizați) 

Variabila dependentă: Work_perf 

 

Având în vedere rezultatele obținute, cea de-a patra ipoteză a cercetării (H4), conform 

căreia atitudinea față de performanța personală în muncă este influențată  de investiția masivă în 

muncă se confirmă doar parțial. Investiția masivă în muncă influențează atitudinile cu privire la 

performanța personală în muncă, în special prin două componente ale acesteia: angajamentul în 

muncă, care are un efect pozitiv asupra atitudinii privind performanța personală în muncă și 

munca în exces, care are un efect negativ. Prin urmare, performanța în muncă poate fi mai 

ridicată în cazul persoanelor care au un nivel înalt de angajament în muncă, acestea fiind 

dedicate muncii, pentru care depun energie și devotament. Astfel, ele obțin un nivel ridicat de 

satisfacție, care contribuie la creșterea performanței în muncă, în timp ce munca în exces 

conduce la o performanță mai scăzută. Rezultatele sunt în concordanță cu concluziile altor 

cercetări publicate în literatura de specialitate (Taris, Beek și Schaufeli, 2010, Harpaz și Snir, 

2016; Stoeber și Damian, 2016, Tziner și alții, 2019; Rabenu și alții, 2019). Pe de altă parte, 

pentru volumul de muncă și dependența de muncă rezultatele cercetării nu indică o influență 

semnificativă din punct de vedere statistic asupra performanței în muncă. O astfel de situație 

poate fi generată de particularitățile comportamentale ale forței de muncă din România, unde 

procentul celor care lucrează peste 40 ore/săptămână este în scădere (INS, 2019). Totuși, pentru 

explicarea  atitudinilor privind performanța în muncă trebuie să fie luați în considerare mai mulți 

factori decât cei utilizați în modelul de mai sus. 

Concluzii și propuneri 

Informațiile obținute de autori în urma realizării cercetării confirmă rezultatele altor 

cercetări publicate în literatura de specialitate cu privire la corelația negativă între dependența de 

muncă și angajamentul în muncă și influența acestora asupra performanței la locul de muncă 

(Clark, Michel și Stevens, 2015; Schaufeli și alții, 2002; Harpaz și Snir, 2015; Shimazu și alții, 

2015; Converso și alții, 2019). Satisfacția crescută cu privire la propria performanță în muncă 

poate conduce la creșterea efectivă a performanței în muncă cu efecte pozitive asupra 

angajatorului. Totuși, COVID-19 a avut un puternic impact negativ asupra timpului de muncă, 
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chiar și la nivelul celor care și-au continuat activitatea, înregistrându-se o scădere a investiției în 

muncă. 

Pornind de la rezultatele cercetării, principala propunere pentru mediul de afaceri o 

reprezintă stimularea corespunzătoare a angajaților pentru atingerea unui nivel superior al 

angajamentului în muncă. Aceasta poate fi realizată prin elaborarea unor programe de training 

pentru angajați, menite să contribuie la stimularea încrederii în organizație, precum și la 

generarea unui grad de satisfacție ridicat în rândul angajaților. Un astfel de climat poate conduce 

la un nivel înalt de angajament în muncă, atât pentru angajați, cât și pentru managerii firmei. De 

asemenea, o altă propunere se referă la adoptarea unor politici eficiente care vizează timpul de 

muncă, cu scopul diminuării timpului de muncă în exces, în condițiile în care acesta reduce 

performanța în muncă. Astfel de acțiuni devin foarte importante în contextul pandemic actual 

generat de COVID-19, în care există riscul creșterii semnificative a numărului de ore lucrate pe 

fondul lipsei de personal, restructurării activității firmelor, îndeplinirea sarcinilor în condiții noi, 

inclusiv prin telemuncă etc.  

Cercetarea are ca principală limită modalitatea de selecție a eșantionului, care nu este 

realizată printr-o metodă aleatoare, ceea ce poate determina o reprezentativitate redusă pentru 

populația cercetată. Cu toate acestea, autorii consideră că numărul mare al respondenților și 

structura echilibrată pe gen și grupa de vârstă diminuează inconvenientele semnalate. O altă 

limită are în vedere faptul că cea de-a patra ipoteză a cercetării (H4) se confirmă doar parțial. 

Investiția masivă în muncă influențează atitudinile cu privire la performanța personală în muncă, 

în special prin două componentele ale acesteia: angajamentul în muncă, care are un efect pozitiv 

asupra atitudinii privind performanța personală în muncă și munca în exces, care are un efect 

negativ. Totuși, pentru explicarea acestor atitudini trebuie să fie considerați mai mulți factori.  

Direcțiile viitoare de cercetare ar trebui să vizeze o aprofundare a comportamentelor 

populației active cu privire la investiția masivă în muncă (de exemplu: telemunca, 

productivitatea în regim de telemuncă în anumite sectoare) inclusiv prin utilizarea unor metode 

calitative, care să surprindă alte motive care au determinat scăderea acesteia. De asemenea, 

autorii își propun să determine modul în care, în perioada COVID-19, s-au poziționat 

sentimentele legate de locul de muncă în comparație cu cele legate de alte aspecte importante 

care influențează calitatea vieții. 
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(B-II) Planul de evoluție și dezvoltare a carierei  
 

În vederea dezvoltării carierei universitare la Facultatea de Științe economice şi 

administrarea afacerilor din cadrul Universității Transilvania din Braşov o să-mi concentrez 

obiectivele și activitățile pe două planuri, didactic și cercetare științifică. 

Planul de evoluție și dezvoltare a carierei are la bază strategia de dezvoltare a 

departamentului, a facultății din care fac parte, strategii concepute plecând de la strategia, 

misiunea și valorile Universității Transilvania din Brașov.  

În conceperea acestui plan s-a pornit de la experiența acumulată și realizările obținute în 

calitate de cadru didactic universitar din anul 1996, dar și de la dorința de îmbunătățire a 

performanțelor profesionale.  

 

1. Experiența profesională 

Experiența didactică 

Titularizarea în învățământul superior a avut loc în anul 1996 când am ocupat, prin 

concurs, postul de preparator, care cuprindea activități de seminar la disciplinele Marketing, 

Tehnici promoționale și Tehnici comerciale. Urmând dezvoltarea profesională firească, în anul 

1998 am candidat pe postul de asistent universitar (post cuprinzând activități de seminar la 

aceleași discipline). În anul 2001, pe bază de concurs, am ocupat postul de lector universitar, 

poziție care a presupunea susținerea de activități de predare și activități de seminar la disciplinele 

Marketing, Tehnici promoționale și Tehnici comerciale. După o perioadă destul de lungă, 

marcată prin frecvente schimbări ale criteriilor de avansare pe posturile didactice din 

învățământul superior, dar și de pregătirea pentru obținerea titlului de doctor în economie, în 

anul 2013 am avansat la gradul didactic de conferențiar.  

În toată această perioadă am fost în permanență preocupată de dezvoltarea abilităților 

didactice și de îmbunătățire a modului de comunicare cu studenții, în acest context, obținând 

certificate de specializare recunoscute de piața muncii din România, respectiv Manager de 

proiect, Formator, Evaluator în sistemul formării profesionale continue sau participând la 

cursuri postuniversitare de formare și dezvoltare profesională: Calitate, inovare, comunicare în 

sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior. 

În ceea ce privește comunicarea și colaborarea cu studenții și aprecierea acestora 

consider că trebuie remarcat faptul că, în fiecare an universitar, sunt solicitată de un număr 

mare de studenți și masteranzi pentru a-i îndruma în realizarea lucrărilor de licență și disertație 

sau în realizarea lucrărilor pentru Sesiunile de comunicări științifice studențești.   
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Totodată, doresc sa menționez participarea, în fiecare an, la comisii de licență și disertație 

în calitate de membru, la programele de studii Marketing (licență) și Administrarea afacerilor în 

turism (master).    

În perioada 2009 - 2020 am participat la o serie de proiecte destinate îmbunătățirii 

activității profesionale și dezvoltării personale a studenților:  

❖ membru în echipa de management în proiectul ”Antreprenoriat si Supply chain 

management”,  

❖ expert pe termen scurt în proiectul ”VIA-Vocaţie, Interese, Autocunoaştere şi 

dezvoltare, drumul către succesul profesional”,  

❖ expert pe termen lung in proiectul “Studentul consiliat-excelent viitor angajat!”,  

❖ membru în echipa proiectului „Suport universitar pentru calitate, competitivitate si 

echitate studențeasca” (SUCCES). 

Din dorința de perfecționare a activității didactice și de cercetare am participat la mai 

multe schimburi de experiență. În cadrul universității sau a facultății noastre am purtat discuții și 

am asistat la activități didactice susținute de colegi din alte țări, din Uniunea Europeană sau din 

afara acesteia, iar prin programul Erasmus sau prin alte programe finanțate de universitate am 

susținut activități didactice, am participat la conferințe internaționale și am schimbat impresii 

deosebit de valoroase pe plan profesional la universități din Cehia, Lituania, Marea Britanie, 

Polonia, Spania, Sri Lanka și Ecuador. 

 

Experiența în planul cercetării științifice - relevanța și impactul activității științifice 

În anul 2000 am fost acceptată la Academia de Studii Economice din Bucureşti, 

Facultatea de Comerț, pentru desfășurarea activităților în vederea obținerii titlului de doctor, sub 

îndrumarea prof. univ. dr. Dumitru Patriche. În timpul studiilor doctorale (perioada 2000-2005), 

am susținut trei examene și trei referate, obținând la toate calificativul ”Foarte bine”. În anul 

2005 am susținut teza de doctorat intitulată ”Dezvoltarea comerțului din mediul rural în 

perspectiva integrării României în Uniunea Europeană”, obținând în februarie 2006 titlul de 

doctor în domeniul Economie. Colaborarea foarte bună cu coordonatorul științific al tezei de 

doctorat, a continuat și în perioada de după susținerea tezei, fiind materializată în două cărți 

scrise sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Dumitru Patriche. 

 Conștientizând faptul că activitatea de cercetare științifică reprezintă o parte extrem de 

importantă a profesiei de cadru didactic în învățământul superior, încă de la încadrarea mea pe 

postul de preparator, am desfășurat o susținută activitate de cercetare individual sau, mai ales, în 

cadrul unor colective de cercetare formate împreună cu colegii mei, colective în cadrul cărora 
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consider că mi-am demonstrat abilitățile de a lucra într-o echipă și de a colabora în mod 

constructiv.  

Rezultatele obținute în cadrul acestor colaborări au fost diseminate către mediul 

academic, economic și social prin: 

❖ participări la conferințe naționale și internaționale desfășurate în marile centre  

universitare din țara noastră; 

❖ participări la conferințe internaționale desfășurate în străinătate;  

❖ publicarea de articole în reviste indexate în baze de date internaționale; 

❖ publicarea de cărţi sau capitole în volume colective prin edituri naționale sau 

internaționale; 

❖ publicarea de articole în reviste indexate în ISI Web of Knowledge cu scor de 

influență (AIS) nenul. 

  Relevanţa şi impactul activităţii ştiinţifice au fost demonstrate prin faptul că lucrările 

științifice (cărți și articole) la realizarea cărora am participat în calitate de autor sau coautor au 

fost citate în articole apărute în reviste indexate în baze de date internaționale, în ISI Web of 

Sciences cu scor de influență (AIS) nenul sau în cărți. 

 Totodată cred că trebuie menționate proiectele în care am participat și în cadrul cărora 

mi-am dezvoltat abilitățile de lucru în echipă și de cercetător. Cu importanță majoră pentru 

activitatea de cercetare a fost cooptarea mea în echipele de implementare și derulare a 

următoarelor proiecte de cercetare științifică în care am îndeplinit diverse poziții:  

❖ director științific în proiectul ”Studiu cu privire la securitatea în turism la nivelul 

municipiului Braşov” (finațat de Primăria municipiului Brașov) 

❖ membru în echipa de cercetare a  proiectului DIMAST (Management Inteligent al 

Destinaţiei pentru un Turism Durabil) PN-II-PT-PCCA-2013-4 (finanțat de 

UEFISCDI),  

❖ membru în echipa de cercetare a proiectului ”Măsurarea oportunității realizării unei  

aplicații în realitate virtuală de sugestie a traseelor turistice sigure pentru persoanele 

cu dizabilități” (finanțat de Universitatea Transilvania din Brașov). 

❖ membru în echipa de cercetare a proiectului ”E-biz Research” (finanțat de 

Universitatea Transilvania din Brașov). 

❖ membru în echipa de cercetare a proiectului FutureWeb „Modelarea empirică şi 

dezvoltarea experimentală a instrumentelor asociate tehnologiilor emergente din 

domeniul rețelelor sociale online”, 86/PCCDI/2018 (finanțat UEFISCDI), 

 

 



Teza de abilitare Ioana Bianca Chițu 

 

 79 

Alte competențe 

În paralel cu activitatea didactică şi ştiinţifică, de la debutul în învățământul superior, am 

desfăşurat şi alte activităţi, complementare procesului educațional, dar pe care le consider 

importante în aprecierea activității mele anterioare și care au contribuit de dezvoltarea mea 

personală și profesională:  

❖ implicarea în activități extracurriculare cu studenții (demonstrând astfel capacitatea 

de a coordona echipe de studenți) – organizarea, alături de alți colegi, a unor 

evenimente caritabile realizate de studenții, organizarea de excursii de studii, 

participarea la târguri de profil etc., astfel încât aceștia au putut aplica în practică o 

serie de cunoștințe teoretice;  

❖ din anul 2008 sunt coordonator al programului de studii Economia comerțului, 

turismului și serviciilor, nivel licență, învățământ cu frecvență, unul dintre primele 

programe de studii înființate în facultatea noastră. În această calitate am coordonat 

elaborarea rapoartelor de evaluare periodică în anii 2009, 2013 și 2018; 

❖ organizarea activităților necesare desfășurării în bune condiții a admiterii la facultatea 

noastră, în perioada 2009 - 2012 deținând funcția de secretar comisie de admitere pe 

facultate, iar apoi, până în prezent fiind membru în comisia de admitere pe facultate; 

❖ aprecierea activității mele profesionale de către colegi a condus la alegerea mea 

diverse funcții sau organisme administrative din facultate: membră în Consiliul 

facultății (2008-prezent), secretar științific al catedrei MTSAI (2004-2010), iar din 

aprilie 2012, alegerea de către Decanul facultății în echipa de conducere a acesteia, 

fiind prodecanul responsabil cu activitățile de cercetare științifică și promovarea 

facultății. 

 

2. Strategia viitoare de evoluție și dezvoltare 

Strategia de evoluție și dezvoltare viitoare a fost concepută având în vedere rezultatele 

obținute până în prezent, experiența acumulată, activitățile de cercetare începute deja și dorința 

de perfecționare continuă pe plan profesional și personal, pe cele două paliere, activitatea 

didactică și activitatea de cercetare. 

Activitatea didactică 

Planul didactic vizează organizarea și desfășurarea activităților de predare, seminarizare, 

îndrumare a studenților în vederea realizării lucrărilor de licență, disertație, a celor participante 

la concursurile științifice studențești și coordonarea de doctoranzi în domeniul Marketing în 

demersul realizării lucrării de doctorat. 
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Obiectivele pe care mi le propun pe plan didactic vizează, în principal, necesitatea 

centrării activităților de predare și învățare pe student: 

❖ cunoașterea și implementarea a noi modalități de predare, mai atractive pentru 

studenți, aplicarea metodelor didactice activ-participative, în care implicarea 

studentului să fie una reală. În acest sens voi continua să particip la work-shopuri, 

traininguri, schimburi de experiență (în țară și în străinătate, la universități 

partenere ale facultății noastre în cadrul programului Erasmus); 

❖ actualizarea curriculei prin integrarea rezultatelor cercetărilor în domeniu și a 

semnalelor din mediul economico-social în cursurile și seminarele pe care le susțin, 

disciplinele derivate din marketing caracterizându-se printr-o continuă schimbare, 

tot timpul apărând tehnici noi de abordare a consumatorului. Prin toate aceste 

preocupări voi urmări crearea  competențelor necesare studenților în vederea 

integrării lor cât mai facile pe piața muncii;  

❖ asigurarea materialelor didactice necesare facilitării procesului de învățare pentru 

studenți/masteranzi – prin actualizarea și crearea de suporturi de curs, resurse de 

curs, studii de caz etc; 

❖ voi stimula dialogul, inițiativa, creativitatea, spiritul critic al studenților, 

masteranzilor și doctoranzilor încercând să îi implic pe aceștia și în activități 

complementare actului educațional, care îi pot ajuta în dezvoltarea lor viitoare 

(participări la sesiuni de comunicări științifice studențești, organizări de activități 

caritabile, participări la târguri de profil etc.); 

❖ transparența în procesul de evaluare a activității studenților/masteranzilor prin 

aplicarea unui sistem complex de evaluare a activității lor din întregul semestru 

(parte teoretică, parte de seminar, realizarea de proiecte, implicarea în alte activități 

etc.), în vederea stimulării și motivării lor în activitatea de învățare; 

❖ încurajarea studenților să-şi evalueze atât propriile performanţe, cât şi pe cele ale 

colegilor de grupă; 

❖ utilizarea feedback-ul cu privire la activitatea mea, primit din partea studenților, a 

masteranzilor și a colegilor, la îmbunătățirea prestației mele didactice. 

 

Activitatea de cercetare științifică 

 În planul cercetării științifice îmi voi concentra atenția pe îndeplinirea şi depășirea 

cerințelor impuse la nivel de universitate prin FRACS (Fișa de raportare a activității de cercetare 

științifică) contribuind astfel la îmbunătățirea clasificării programelor de studii la care predau 
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(Marketing, Economia comerțului, turismului și serviciilor – clasificate în prezent cu categoria 

B), dar și la poziționarea facultății și a universității într-o categorie superioară.  

Totodată, doresc să mă afiliez la Școala Doctorală Interdisciplinară a Universității 

Transilvania din Brașov, domeniul Marketing și să îndrum tineri doctoranzi în demersul lor 

științific. 

           În consecință, ca plan de viitor, îmi propun ca, plecând de la rezultatele cercetărilor 

efectuate până acum, de la direcțiile de cercetare propuse în articolele publicate dar și de la 

contextul actual, să continui activitatea de cercetare pe mai multe direcții, cu mențiunea că ceea 

ce va uni toate aceste preocupări va fi conceptul de dezvoltare durabilă.  

Am în vedere: 

❖ continuarea cercetărilor pe domeniul dezvoltării durabile a turismului, având în 

vedere atât rezultatele obținute până acum dar și zona turistică foarte ofertantă în care 

trăiesc și îmi desfășor activitatea profesională – Brașov; 

❖ diversele aspecte ale sustenabilității sociale, un subiect prea puțin studiat în literatura 

de specialitate, pe care l-am abordat în cercetările efectuate până acum; 

❖ inițierea de noi direcții de cercetare în domeniul turismului, îmi propun abordarea în   

continuare a unor aspecte mai deosebite legate de incluziunea socială, de 

accesibilitatea de responsabilitatea în turism, de comportamentul consumatorului de 

produse turistice, sustenabilitatea socială (care oferă numeroase oportunități de 

cercetare legate de bunăstarea umană, de comportamentul consumatorilor etc.). 

❖ coordonarea de teze de doctorat în domeniul marketingului. 

Rezultatele cercetărilor pe care le voi efectua îmi propun să le diseminez prin: 

❖ participarea la conferințe interne și internaționale, conferințe pe care le consider 

foarte utile din cel puțin două considerente, cel al câștigului în planul cunoașterii 

științifice, dar și prin dezvoltarea de relații cu colegii din universități din țară și din 

străinătate; 

❖ publicarea de articole în reviste indexate în fluxul principal de baze de date 

internaționale;  

❖ publicarea de articole în reviste cotate ISI Web of Sciences cu scor de influență (AIS)   

nenul; 

❖ publicarea de cărți de specialitate utile atât studenților cât și practicienilor din  

domeniul marketingului. 

             Totodată, o să pun un accent deosebit pe implicarea studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor în activitatea de cercetare fie prin cooptarea acestora în realizarea de cercetări a 
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căror rezultate să fie apoi transpuse în articole științifice, fie prin atragerea acestora în proiecte 

de cercetare.  

              O altă direcție în care doresc să acționez în planul cercetării științifice este legată de 

inițierea și colaborarea cu colegii mei în noi proiecte de cercetare științifică, bazându-mă pe 

experiența acumulată deja. Mai concret, mă voi implica în depunerea unor proiecte de cercetare 

ştiinţifică în vederea atragerii de fonduri din granturi naţionale şi internaţionale. 

                Întreaga activitate viitoare de cercetare va fi axată în jurul îndeplinirii cerințelor 

impuse la nivel de universitate și la nivel național pentru îndeplinirea criteriilor pentru gradul 

didactic superior, de profesor universitar, dar și pentru a-mi aduce aportul la creșterea reputației 

științifice a facultății și a universității din care fac parte.  

               Obiectivele vizate pentru perioada următoare necesită multă muncă și implicare, dar 

consider că sunt capabilă să fac față acestor provocări, atât pentru ascensiunea pe plan 

profesional, cât și pentru a-mi aduce aportul la dezvoltarea facultății din care fac parte și la 

creșterea prestigiului acesteia. Totuși, trebuie menționat că îndeplinirea acestor obiective se 

raportează la contextul național și este condiționată și de modificările care pot avea loc.  
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