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Teza de doctorat cu titlul „ Tendințe și evoluții în managementul întreprinderilor

din  sectorul  turistic  Prahovean”  redactată  sub coordonarea  ştiințifică  a  domnului  Prof.

univ.dr. Stegăroiu Ion, abordează o temă de interes general permanent şi anume turismul,

perfecționarea serviciilor turistice ,  și creșterea eficienței sectorului turistic, cel puţin pe

plan  naţional,  din  perspectiva  acţiunilor  de  îmbunătățire  a  calității  prin  perfecționarea

managementului  serviciilor!Tema  tezei  de  doctorat  este  reprezentată  de  tipologiile

impactului ,calității  serviciilor,  promovării turistice în paralel  cu dezvoltarea durabilă și

perfecționarea capitalului uman a turismului,în regiunea de Sud –Est a României. 

Modalitățile  de interacțiune la nivel  global  ,de-a lungul secolelor  erau în trecut,

comerțul și fluxurile turistice, însă dezvoltarea rapidă a  tehnologiei, a surescitat dorințele

și practicile umane de a călătorii și descoperi noi locuri,oportunități ,oameni și de a face

schimb de cultură. Valorificarea oportunităților turistice legate de globalizare ,a  accentuat

tendinţa  manisfestată  atât  la  nivel  macroeconomic,  cât  şi  la  nivel  de  întreprindere,  de

reorientare a atenţiei înspre datele economice fundamentale în procesul actual  de analiză a

turismului. 

Consider  că aspectele  respective,  conferă temei  de cercetare aleasă ,  un context

actual  ce  urmează  a  fi  valorificat  sub  aspect  practic  dar  şi  teoretic,  consecinţă  a

complexităţii  problematicii  analizei  profunde  a  oportunităţilor  turistice  de  afaceri  și  a

întreprinderiilor din domeniu. Activitatea turistică se numără printre fenomenele ce s-au

impus în epoca contemporană,iar  dorinţa  oamenilor  societăţii  de astăzi,  de a-şi  petrece

timpul călătorind, căutând colţuri liniştite de natură, vizitând oraşe şi sate este nemărginită.

În ultima vreme se discută şi se analizează tot  mai mult  sectorul turistic,  regiunile   cu

potenţial  turistic  natural  sau  antropic,  modalităţile  de  practicare  ale  acestora,  industria

hotelieră dar mai ales despre beneficiile socioeconomice aduse de desfăşurarea turismului.

Scopul  lucrării rezidă  în  direcțiile   pe  care  ar  trebui  să  se  sprijine   dezvoltarea

turismului, în regiunea turistică Prahoveană,astfel obiectivul principal este reprezentat de ”

Îmbunătățirea  calității  serviciilor  din  sectorul  turistic  în  județul  Prahova,  prin

instruirea/calificarea profesională a personalului ,orientarera către client prin politica

de  promovare  și  informarea  turistică,conservarea  și  păstrarea   mediului

durabil,vizualizarea  practicilor  manageriale”,  iar  ca  obiective  derivate  ale  cercetării:

Evidențierea practicilor manageriale care includ dezvoltarea imaginii de marcă a unităților

turistice prin sursele  de informare turistică  stabilite  în funcție  de reducerea  costurilor  ;

Identificarea unei strategii de diferențiere la unităților turistice din județul Prahova,pentru

implementarea unei politici de promovare  ; Identificarea unei strategii de   resurse umane
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la  nivel  managerial   ,de  dezvoltare  și  instruire  profesională  a  personalului  în  unitatea

turistică;

    Previzionarea creșterii unei noi piețe prin reproiectarea serviciilor turistice ,oferite

pentru  turiștii  premium  ;  Identificarea  unei  strategii  de  inovare  disruptive  în  vederea

dezvoltării durabile și a creșterii calității mediului.

Practicile  manageriale  orientate   către client,  asociază îmbunătățirea ofertelor  pe

piața  turistică,cu  creșterile  înregistrate  în  urma  evaluării  fenomenului  turistic  pe  plan

național,regional,local,asociind sursele  politicilor  de promovare a dezvoltării  durabile și

inovării serviciilor turistice cu eficiența economică a întreprinderilor de turism dar și în

funcție de satisfacția consumatorilor.

Capitolul  I. aprofundează  tema  cercetării  și  anume  "DELIMITĂRI  ȘI

CLARIFICĂRI  ALE  SERVICIILOR  TURISTICE  ȘI  CALITĂȚII  ACESTORA   ÎN

ECONOMIA  CONTEMPORANĂ ",  dar  și  "Stadiul  cunoșterii  în  domeniul  serviciilor

turistice",  semnalând din bibliografie,  autorii  de referinţă  pentru  domeniul  abordat,  în

parte, am vorbit despre cercetările privind calitatea serviciilor turistice ,a structurilor de

primire  turistice  ,dezvoltarea  durabilă  regională  bazată  pe  promovarea  și  inovarea

serviciilor  în  sectorul  turistic  prahovean,instruirea  forței  de  muncă  din  turism,sunt

minimalizate fiind greu de identificat și observat.

Am   clarificat  aspecte  ce  țin  de  conceptele  de  calitate  a  serviciilor

turistice ,particularități ale serviciilor turistice,relația turism și dezvoltare durabilă istoria

turismului, precum și o trecere în revistă  a controlului calității și măsurării lui prin prisma

managementului modern,căile și posibilitățile de îmbunătățire a calității serviciilor turistice

,precum  și  factorii  care  influențează  prețul  serviciilor  turistice.  Pornind  de  la  această

preocupare majoră, autorul a realizat următorul model conceptual cu scopul de a evidenția

o politică de promovare, dezvoltare durabilă și  inovare a serviciilor turistice,precum și

aportul capitalului uman în succesul industriei turistice.

Capitolul  2-  abordează  ”TENDINȚE  ÎN  EVOLUȚIA  TURISMULUI

INTERNAȚIONAL”,sectorul  turistic  la  nivel  mondial,integrarea  turismului  românesc  în

piața  turistică  europeană, dezvoltarea   turismului  românesc  pe  piața

europeană,istoricul  ,evoluția  și  tipologia  unităților  de  cazare,unitățile

hoteliere ,componentă fundamentală în cadrul unităților de cazare,sisteme informatice în

activitățile de turism ,turismul  Prahovean în contextul  regional și național. O preocupare

majoră  a  autorului  a  constat  în  identificarea  unităților  turistice  care  sunt  dispuse  să

abordeze  inovarea deshisă în vederea creșterii  vizibilității sau performanței de inovare,
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care ar putea fi considerate drept model de bune practici și care ar putea sta la baza deciziei

altor  manageri  turistici  de a  îmbrățișara  inovarea  deschisă,  făcând astfel  trecerea  de la

modelele trandiționale la modele de afaceri noi, cum ar fi cele de tip disruptiv.

    Capitolul  3  –  cuprinde   "CADRUL   CONCEPTUAL  ,EPISTEMOLOGIC  ȘI

METODOLOGIC DE  ELABORARE  A  CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE",unde am dezbătut

cele trei teme majore stabilite pe cercetarea de față .

Tema  majoră 1 descrie  funcțiile  managementului  turistic  ,practici  privind

managementul strategic în sectorul hotelier și politica de promovare și dezvoltarea  unei

strategii de promovare pentru publicul țintă-consumatorii de servicii   turistice.

Temă majoră 2 este prezentată  strategia de resurse umane și nevoia de  instruire a

capitalului uman în sectorul turistic,aptitudinile necesare unui actual sau  viitor angajat din

industria turismului,aspecte ale industriei turistice  generatoare de locuri de muncă necalificată

sau semicalificată, realizarea măsurării efectelelor forței de muncă care prestează servicii într-o

multitudine  de  activitati  turistice,cazare,  restaurare,  agrement,  comert,  transport,

gestiune ,aprovizionare,asupra industriei ,programe de instruire profesională.

 Temă majoră  3  descrie  turismul  durabil  din  punct  de  vedere  social,inovativ  și

economic și  rolul inovării  în dezvoltarea  durabilă  ,iar  la cadrul  metodologic  am construit

obiectivele  și  ipotezele  cercetării,am  ales  metodele  de  cercetare  calitative,cantitative,am

realizat eșantionarea și am detaliat aplicarea chestionarului în cercetare.

            Capitolul 4 - descrie "PREZENTAREA CERCETĂRII EMPIRICE",metodologia

cercetării aplicată, unde am recurs la metode de investigare, analiza, ancheta, chestionarul,

observația,  comparația,  în  elaborarea  lucrării   fiind  parcurse  mai  multe  etape:

documentarea (consultatrea lucrărilor  reprezentative în sectorul turistic),  apoi cercetarea

faptelor empirice (datelor realității practice), fapt ce îi conferă întregului demers ,caracterul

de lucrare științifică. Am efectuat   analiza și interpretarea datelor chestionarelor aplicate,

rezultatele  analizei  decriptive  și  interpretarea  datelor  observate,validarea  ipotezelor

cercetării științifice și concluzii proprii intermediare.

Capitolul  5 -  este  cel  în  care  mi-am  propus  realizarea  unui  "MODEL  DE

GUVERNANȚĂ ÎN SECTORUL TURISTIC ",aplicată pe cele 3 temele majore ,enunțate

mai  sus, vizualizarea  sistemelor  de  guvernanță  corporativă,  pentru  identificarea  și

implementarea bunelor practici  în firmele turistice din   din regiunea Prahova ,influența

asupra  implementării  unei  politici  de  promovare  regională,  dezvoltării  durabile  a
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turismului și instruirii profesionale a capitalului uman care contribuie la un actual și viitor

turistic de succes, am  identificat stakeholderii implicați în  guvernanță corporativă, pentru

realizarea și implementarea bunelor practici în sectorul turistic din  din regiunea Prahova.

Demersul științific  s-a încheiat  cu elaborarea  concluziilor generale,  evidențierea

contribuțiilor proprii și a unor direcții viitoare de cercetare .

POZIȚIONAREA EPISTEMOLOGICĂ A DEMERSULUI ȘTIINȚIFIC

Cercetarea  de față,  și-a  propus să studieze  realitatea  din  întreprinderile  turistice

prahovene având ca principal scop abordarea empirică, colectarea  de date și fenomenele

observabile în mod direct, focusându-se pe o importanță practică și pe testarea empirică cu

ajutorul celui mai utilizat instrument,chestionarul. 

Abordarea  descriptivă  este  de  o  importanță  majoră  în  cadrul  acestei  cercetari

științifice,  deoarece  prin  aceasta  s-a  realizat  colectarea,  centralizarea  si  interpretarea

rezultatelor chestionarelor aplicate, pe a caror bază am putut formula observații si concluzii

despre fenomenele cercetate. Complexitatea studiului de față , s-a diversificat din ce în ce

mai mult, constituindu-se ramuri distincte  descrise ,precum istoria științei,  metodologia

științei, politica  științei, economia științei etc., s-au creat noi termeni precum: scientologia

sau metaștiința, epistemologia reprezentând doar una din ramurile teoriei științei .

Abordarea interpretativă a însemnat analizarea fenomenelor și proceselor care s-au

desfașurat  pe parcursul anchetei   în studiul realizat prin aprofundarea studierii  temelor

majore și practicilor în contextul turistic- social.  Abordarea s-a centrat în mod direct pe

subiect, analiza facându-se pe indivizii chestionați. Cunoașterea mobilizată de activitățile

cotidiene  a  lumii  exterioare,  ca  și  cunoașterea  omului  ,au  o  valoare  universală  care

integrează  dezvoltări utile demersului de față, printr-o formă  durabil-socială, asociată cu o

metodă  determinată  de  obiectivitate  verificabilă .  Cadrul   strategic   european,   2020

recentrează  politica  europeană  de  cercetare  pe  domenii cheie,  în  coerenţă  cu  noile

provocări  ale  societăţii   moderne,  cum  ar  fi  :  schimbarea climatică,   eficacitatea

energetică,  eficienţa  utilizării  resurselor turistice,  sănătatea  şi  mutaţiile demografice,

metodele de producţie,  amenajarea teritorială  etc.,  domenii  rezultate  în  mare parte din

conceptele de dezvoltare durabilă şi globalizare..

 Turismul natural și social – realitatea exterioară și interioară studiată ,a industriei

turistice    în  baza  tributelor  de  putere  conferite   de  puterea  unor  decizii  colective

(congrese  ,întruniri,monopoluri)  instituite  de  știință,   rămân  însa   pilonii   progresului

6



turistic,   condiţii   indispensabile   ale  dezvoltării   durabile,   contribuind asupra  tuturor

sectoarelor  :   economice,   sociale,   culturale   si   de  mediu.   Cercetarea  ştiinţifică  se

bazează pe examinarea, sub diverse unghiuri, a problemelor legate de „  materie  şi viaţă,

pe căutarea explicaţiilor  privind  fenomenele turistice  naturale  și sociale, sprijinite,  pe

omul  de  ştiinţă,  pe  cercetător,  pe  libera  noastră  reflecţie  și  analiză  critică, sub

ansamblul   realizărilor   noastre,  într-o   manieră  originală  la  producţia  de   cunoştinţe

ştiinţifice.   

Din  punctul  de vedere  al  gândirii critice  ,capitalul uman rămâne esenţial pentru

funcţionarea eficientă a economiei cunoaşterii, ceea ce presupune existenta unor agenţi cu

capacitaţi particulare de învăţare, de asimilare a noi competente,  cu  capacităţi  cognitive

care  a  le  permită  să  se  acomodeze  cu  progresul cunoaşterii.  Schimbările intervenite ,

cercetarea,   inovarea,   noile   tehnologii   de   informare   și   comunicare,  dezvoltarea

turismului într-o anumită localitate sunt factorii determinanţi ai evoluţiei turismului bazat

pe cunoaştere.   

Noua «societate  a  cunoaşterii»  face  deci  din cunoaştere,  ca  resursă  endogenă  a

sistemului economico-social,  motorul  creşterii  economice,  al  progresului  ,  prestigiului

si  bunăstării. Aplicarea  cunoştinţelor  ştiinţifice  si  tehnice  proceselor  de  producţie  a

devenit  o  armă  în competiţia  accerbă a turismului în  contextul  mondializării,   un

element  cheie  al  strategiilor  de dezvoltare și promovare a  întreprinderilor turistice.

  Cunoaşterea  a  devenit  deci  un  factor  distinct  de  avantaj concurenţial naţional

şi  un  criteriu  de  apreciere  a  bogăţiei  unei  naţiuni,epistemologia  are  drept  sarcină  să

stabilească condițiile, valoarea și limitele cunoașterii științifice,  să stabilească gradul de

îndoială și de certitudine pe care îl comportă știința dobândită, precum și metodele prin

care se poate atenua îndoiala și  incertitudinea. 

Din  perspectivă  istorică  trebuie  făcută  distincția  între  termenul  epistemologie

(folosit îndeosebi începând cu secolul al XIX-lea „în vocabularul specializat al filosofiei”

și preocupările privind discursul asupra științei, care, în forme elementare, au apărut încă

din antichitate, dezvoltându-se continuu ulterior. 

Fiind produsul unui discurs de factură critică, epistemologia nu avea cum să apară

în gândirea spontană: „Mintea oamenilor primitivi nu și-a pus probleme epistemologice

întrucât pentru omul primitiv n-a existat conștiința destul de netă a actelor de cunoaștere.

Există mai multe acțiuni care încurajează o largă varietate de inițiative :
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1) Prima acțiune a cercetării de față, se referă la cercetarea activitatii stiintifice în evolutia

ei temporală,  adică majoritatea riscurilor inerente ale progresului turistic ținând cont de

"lecțiile istoriei".

            2) A doua acțiune /direcție se raportează la studierea progresului muncii și a

actorilor cu rol de decizie ce au însușiri individuale  asupra fenomenului turistic stiintific.

            3) Cea de a treia direcție abordează căile urmate în analiza stiintifică, a metodelor

utilizate,  a  procedeelor,  toată  aceasta  însemnând  metodologia  dinamicii

relațiilor ,fenomenului turistic.

4)  Direcția  patru  se  referă analiza  corelației  dintre  situația  științei  și  realitaățile

sociale, ea se referă la sociologia cunoașterii durabile și  sociale .

5) Penultima direcție este cercetarea modalitatilor de comunicare, de respandire si

aplicare a cunoasterii a celor descoperite.

6)  Ultima  direcție  se  referă la  cercetarea  științei  ca un ansamblu  de cunoaștere

obținut.

Poziționarea  epistemologică   a  demersului  de  față  ,  operează  cu  următoarele

concepte: instruirea și perfecționarea  forței de muncă, managementul serviciilor, calitatea,

inovarea  durabilă, și creativitatea lansării unei politici de promovare a turismului regional,

responsabilitatea socială. 

Din perspectiva pozitivă ,  precum și cea post-pozitivă,  cunoașterea realității,prin

cercetarea empirică, presupunând un raționament inductiv și abductiv. Totodată, demersul

ştiinţific propus, din punct de vedere al finalităţii, este unul ameliorativ pentru că se are în

vedere  promovarea  unor  instrumente  manageriale  operaţionale  care  să  eficientizeze

propunerile și practicile manageriale în sectorul turistic. 

Principalele căi de explorare utilizate au fost explorarea teoretică, cea empirică, dar

și explorarea hibridă, care le combină pe cele două

Obiectul epistemologiei în lucrarea de față  este "Adevărul actual turistic", principal

obiectiv epistemologic ,care studiază cunoașterea  stiințifică care nu este singura însușire

dar este cea mai esențială, deoarece reprezintă „temelia” pentru alte însușiri ale cunoașterii,

simplitatea, coerența, ș.a.
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ANEXE

CONTRIBUȚII  PERSONALE

Cercetarea  științifică  este  definită  de  abordarea  personală  a  managementului

serviciilor,  a cadrului de desfășurare a activității  turistice în sectorul turistic prahovean,

analizarea  și  clarificarea  aspectelor  care  înbunătățesc   calității  serviciilor  turistice,

controlului calității prin prisma managementului modern, factorii care determină calitatea

precum și posibilitățile de îmbunătățire.

1.  La  nivel  teoretic  principalele  contribuții  ale  demersului  științific  constă  în

îmbogățirea literaturii de specialitate, în domeniul îmbunătățirii calității managementului

serviciilor în sectorul turistic, prin: 
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 Definirea și clarificarea unor concepte ale calității în sectorul turistic

Ne-am  concentrat  atenția  asupra  căilor  și  tehnicilor  de  asigurare  a  calității

serviciilor, stabilirea standardelor de calitate și factorii care influențează prețul serviciilor

turistice.  noțiunilor  generale  de  turist,  forme  de  turism,  determinanți  ai  turismului,

motivație turistică. 

Totodată  am  identificat  caracteristicile  și  componentele  sectorului  turismului,

respectiv al ospitalității.

 Sintetizarea  tendințelor  contextului  turistic  actual  în  urma  evaluării  diverselor

cercetări realizate în domeniul turismului

În cea de-a doua secțiune a lucrării, în capitolele doi și trei am realizat o sinteză a

contextului turistic actual la nivel național și internațional pentru a sublinia ce presupune

sectorul turistic la nivel mondial și dezvoltarea lui pe piața europeană, activarea sectorului

turistic  prahovean.  Am acordat  o  importanță  deosebită  complexității  acestui  sector  de

activitate,  subliniind  politica  de  promovare,  forța  de  muncă  din  turism,  practicile

manageriale ce trebuie avute în vedere de către managerii unităților de turism astfel încât

să facă față competiției intense și exigențelor turiștilor, și dezvoltarea durabilă. 

Sectorul turismului este într-o continuă evoluție, fiind marcat de schimbări ce se

manifestă la scară globală iar partea cercetării exploratorii cantitativă, aduce o contribuție

importanță  la  nivelul  economiei  prin  faptul  că  abordează  relația  dintre  îmbunătățirea

serviciilor  turistice  din  sectorul  turistic  prahovean  și  eficiența  maleabilă  a  managerilor

unităților turistice, implementarea unei politici de promovare și strategia de resurse umane.

Clarificarea la nivel metodologic a noțiunii complexe de management al serviciilor

turistice,  rolurile  manageriale  și  funcțiile  managementului  turistic,  punctul  central  al

acțiunilor  în  sectorul  turistic,  această  contribuție  poate  fi  observată  prin  conținutul

capitolului trei,  care s-a conturat în jurul identificării,  expunerii,  analizării  și propunerii

unor cadre conceptuale proprii pentru următoarele aspecte: 

Tema majoră 1: Aspecte ale politicii de promovare în sectorul turistic unde am

identificat  practici  privind  managementul  strategic,  dezvoltarea  unor  strategii  de

promovare pentru publicul țintă.

Tema majoră  2 :  Turismul  domeniu  mobilizator  al  capitalului  uman  unde  am

identificat strategia de resurse umane și nevoia de instruire a capitalului uman în sectorul

turistic, aptitudinile necesare unui viitor angajat din industria turismului .                         

Tema majoră 3: Turismul durabil din punct de vedere social, inovativ și economic,

unde am identificat managementul activităților de turism și dezvoltarea durabilă precum și
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a  implicațiilor  manageriale  ce  decurg  din  acestea:  interdependența  serviciilor  turistice;

sezonalitatea cererii  pentru serviciile  turistice;  investiții  semnificative pentru punerea în

funcțiune a facilităților turistice; rolul însemnat al intermediarilor în distribuția serviciilor

turistice;  substituibilitatea  serviciilor  turistice;  evoluția  continuă  a  cererii  de  servicii

turistice; motivații complexe și eterogene ale turiștilor.

La nivel metodologic s-au folosit instrumente de cercetare,  Chestionarul, Ancheta

selectivă,  metoda  Cronbach  alpha,  Monografia  statistică,  Rapoartele  statistice,

Înregistrările  ocazionate,  metoda  cercetării  euristice,  metoda  etnografică,  metoda

observației. 

  Lucrarea de față, reprezintă un demers amplu de cercetare care nu urmărește o simplă

analiză a literaturii de specialitate, ci pornind de la nivel internațional conturează un cadru

conceptual teoretic pentru nivelul național respectiv regional.

2.  Contribuțiile  la  nivel  empiric se  concretizează  în  rezultatele  obținute  prin

intermediul  cercetării:  Vizualizarea  practicilor  strategice manageriale,  prestate  în  cadrul

întreprinderilor turistice  din  regiunea Prahova, identificarea unor strategii de management

strategic  (strategia  de  focalizare,  strategia  de  resurse  umane,  strategia  diferențierii  de

produs,  strategia  reducerilor  de  costuri),  ospitalitatea  în  sensul  modern,  măsurarea

performanței manageriale, motivațiile lucrătorilor și instruirea profesională a lor,  respectiv

măsuri  întreprinse  pentru  promovarea  durabilității  economice  și  sociale  a  turismului

prahovean.   

UTILITATEA DEMERSULUI ȘTIINȚIFIC

Prezenta teză este utilă specialiștilor din domeniul sectorului turistic ,managerilor

din  întreprinderile  turistice   și  tuturor  persoanelor  care  doresc  să  se  informeze   de

destinația  turistică  prahoveană  prezentă  în   regiunea  de  dezvoltare   Sud  -Muntenia  a

României,  prin  intermediul  unor  caracteristici  importante  în  epoca  contemporană  ,

cunoaşterea  prin  care  se  încearcă  să  se  răspundă  creşterii  complexității  realităților

economico-sociale, abordărilor interactive şi inovative, analiza și promovarea potențialului

natural și antropic al zonei  turistice și al întreprinderilor turistice ,activităţi realizate de

către acestea și atragerea de investitori străini ,practicile făcute publice de către managerii

din sectorul turistic. 

Consider  că cercetarea  de față  a adus clarificări   în  domeniul  sectorului  turistic

prahovean și ajută la o mai bună înțelegere a dezvoltării   regionale, prin  identificarea

strategiilor pe termen lung care determină o îmbunătăţire continuă a calităţii produselor şi
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serviciilor turistice ,coroborată cu practicile manageriale în vederea satisfacerii  nevoilor

turiştilor,  facilitând  mărirea  profitului.
.                                                                                                                                                                                       .    .

NOUTATEA DEMERSULUI ȘTIINȚIFIC

 Cercetarea  științifică  pune  în  evidență  importanța  calității  oferite  în

sectorul turistic, în urma investigării gradului de satisfacție al turiștilor și

protejarea mediului înconjurător, conservarea biodiversității. 

 Demersul  științific  a  permis   evidențierea  managementului  strategic  în

domeniul serviciilor  , relevanţa şi în acelaşi timp, fragilitatea valorii în

contextul  economiei  globale   a   turismului,  diversificării  continue  și

surselor sale de formare.

LIMITELE DEMERSULUI ȘTIINȚIFIC

Prezentul  demers  științific  se  limitează  din  perspectiva  lipsei  unor  cercetări  în

domeniul turistic prin faptul ca specialiștii nu au la îndemână mijloacele managementului

științific  (legități  ,concepte,metodologii,tehnici),necesare  eficientizării  activității  și  nu

dispun de cercetare științifică.

Generalizarea   rezultatelor  obținute  ,  deși   unii  indivizii  chestionați   au  fost

subiectivi  la anumite  răspunsuri , au permis identificarea unor avantaje dar și limite  ale

utilizării  metodelor  cantitative  ,  calitative  ,  luând  în  considerație  informații  importante

rezultate  din  aplicarea  chestionarului,  programele  construite  pe  tipuri  de  resurse

umane ,materiale coroborate  cu activități desfășurate de turiști .

 Lipsa  investițiilor  pentru  o  dezvoltare  durabilă  viabilă  și  veridică,  instruirea

adecvată a personalului din industria turistică, au creat  subiecte controversate și  rețineri în

răspunsuri,  pentru  managerii  chestionați  dar  și  pentru  turiști,  această  incertitudine  a

managerilor de a promova sectorul turistic ,implicit zona prahoveană turistică, influențează

negativ  dezvoltarea  turismului  zonal  și  al  economiei  naționale,  având rezultate  scăzute

asupra vânzării serviciilor turistice.

DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE
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La nivelul turismului din zona Prahova, se impune necesitatea abordării unor direcții

strategice  care  pot  opera atât  proactiv  cât  și  reactiv,  în vederea susținerii  economice  a

întregului sector turistic regional, respectiv:

 Oferirea de informații publice de încredere și în timp util cu privire la accesul la

diverse locații turistice;

 Adaptarea și reproiectarea ofertei turistice la cererea turiștilor atât în țară cât și în

străinătate; 

 Dezvoltarea de programe speciale de acces la oferta turistică pentru personalul în

domeniul serviciilor și turismului;

 Identificarea și a altor surse care determină îmbunătățirea calității prin inovare a

serviciilor  turistice,  concomitent  cu  observarea  unor  noi  tendințe  ce  se  pot

manifesta în industria ospitalieră din Prahova;

 Activarea de aparate online, pentru a obține corect, concis și concret o calculație de

preț,  oferta  de preț  cu accesare  a  unui  singur  buton "Destinații,  oferte  și  locuri

disponibile " din lista de hoteluri zonale;

 Consolidarea  performanțelor  firmelor  care  activează  în  domeniul  turismului  cu

accent pe dezvoltare durabilă;

 Promovarea  creșterii  angajamentului  față  de  durabilitatea  mediului  și  utilizarea

biodiversității;

 Promovarea utilizării raționale a resurselor turistice din zonele și ariile protejate;
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INTRODUCTION

The  doctoral  thesis  entitled  "Trends  and  evolutions  in  the  management  of

enterprises in the tourism sector Prahovean" written under the scientific coordination of

Prof.  univ.dr.  Stegăroiu  Ion,  addresses  a  topic  of  permanent  general  interest,  namely

tourism, improving tourist services, and increasing the efficiency of the tourism sector, at

least  at  the  national  level,  from  the  perspective  of  quality  improvement  actions  by

improving service management! impact, quality of services, tourism promotion in parallel

with sustainable development and improvement of the human capital  of tourism, in the

South-East region of Romania. Ways of interaction globally, over the centuries were in the
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past,  trade  and  tourist  flows,  but  the  rapid  development  of  technology,  overshadowed

human desires and practices to travel and discover new places, opportunities, people and to

exchange culture. 

The capitalization of the tourist opportunities related to globalization, accentuated

the  manifested  tendency  both  at  macroeconomic  level  and  at  enterprise  level,  of

reorientation of the attention towards the fundamental economic data in the current process

of tourism analysis. We consider that these aspects give the chosen research topic a current

context, which is to be capitalized from a practical but also theoretical point of view, a

consequence  of  the  complexity  of  the  issue  of  in-depth  analysis  of  business  tourism

opportunities and enterprises in the field. The tourist activity is among the phenomena that

have prevailed in the contemporary era, and the desire of the people of today's society, to

spend their time traveling, looking for quiet corners of nature, visiting towns and villages is

boundless.   

Lately, the tourism sector, the regions with natural or anthropic tourist potential, the

ways  of  practicing  them,  the  hotel  industry  but  especially  about  the  socio-economic

benefits brought by the development of tourism are being discussed and analyzed more and

more. The aim of the paper is in the directions that should support the development of

tourism in the Prahova tourist region, so the main objective is "Improving the quality of

services in the tourism sector in Prahova County, by training / professional qualification of

staff,  customer  orientation  through  policy  tourism  promotion  and  information,

conservation  and  preservation  of  sustainable  environment,  visualization  of  managerial

practices ”, and as derived objectives of the research: 

Highlighting managerial practices that include the development of the brand image

of tourist units through tourist information sources established according to cost reduction;

Identifying a strategy for differentiation at the tourist units from Prahova county, for the

implementation of a promotion policy; 

Identifying a human resources strategy at managerial level, for the development and

professional training of the staff in the tourist unit;

Forecasting the growth of a new market by redesigning the tourist services offered

for  premium  tourists;  Identifying  a  disruptive  innovation  strategy  for  sustainable

development and increasing environmental quality.

Customer-oriented managerial practices associate the improvement of offers on the

tourism  market,  with  the  increases  registered  after  the  evaluation  of  the  tourism

phenomenon  at  national,  regional,  local  level,  associating  the  sources  of  policies  to

32



promote sustainable  development  and innovation  of tourist  services  with the economic

efficiency of tourism enterprises. depending on consumer satisfaction. 

Chapter  I. deepens  the  research  topic,  namely  "BOUNDARIES  AND

CLARIFICATIONS  OF  TOURIST  SERVICES  AND  THEIR  QUALITY  IN  THE

CONTEMPORARY ECONOMY", but also "The state of knowledge in the field of tourist

services", signaling from the bibliography, the reference authors for the field approached,

in about research on the quality of tourist services, tourist reception structures, sustainable

regional development based on the promotion and innovation of services in the Prahova

tourism sector, training of the tourism workforce, are minimized being difficult to identify

and observe.  We clarified aspects related to the concepts of quality of tourist  services,

particularities  of  tourist  services,  the  relationship  between  tourism  and  sustainable

development,  the  history  of  tourism,  as  well  as  a  review  of  quality  control  and  its

measurement  through  modern  management,  ways  and  possibilities  to  improve  quality.

tourist services, as well as the factors that influence the price of tourist services. Starting

from this major concern, the author developed the following conceptual model in order to

highlight  a  policy  of  promotion,  sustainable  development  and  innovation  of  tourism

services, as well as the contribution of human capital to the success of the tourism industry.

Chapter 2 - addresses "TRENDS IN THE EVOLUTION OF INTERNATIONAL

TOURISM",  the  global  tourism  sector,  the  integration  of  Romanian  tourism  in  the

European tourism market, the development of Romanian tourism on the European market,

the  history,  evolution  and  typology  of  accommodation  units,  hotel  units,  fundamental

component  within  units  accommodation,  information  systems  in  tourism  activities,

Prahovian tourism in the regional and national context. A major concern of the author was

to identify tourism units that are willing to address open innovation in order to increase the

visibility or performance of innovation, which could be considered as a model of good

practice  and  which  could  underpin  the  decision  of  other  tourism  managers  to  they

embraced open innovation, making the transition from traditional to new business models,

such as disruptive ones. 

Chapter  3  - includes  the  "CONCEPTUAL,  EPISTEMOLOGICAL  AND

METHODOLOGICAL  FRAMEWORK  FOR THE  ELABORATION  OF  SCIENTIFIC

RESEARCH", where we discussed the three major themes established in this research.

Major theme 1 describes the functions of tourism management, practices regarding

strategic management in the hotel sector and promotion policy and the development of a

promotion strategy for the target audience-consumers of tourist services.
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Major theme 2 is presented the human resources strategy and the need to train

human capital in the tourism sector, the skills needed by a current or future employee in

the tourism industry, aspects of the tourism industry generating unskilled or semi-skilled

jobs, measuring the effects of labor providing services in a variety of tourism activities,

accommodation,  catering,  leisure,  trade,  transport,  management,  supply,  industry,

vocational training programs.

Major  theme  3  describes  sustainable  tourism  from  a  social,  innovative  and

economic point of view and the role of innovation in sustainable development, and in the

methodological  framework  we built  the  research  objectives  and  hypotheses,  we  chose

qualitative and quantitative research methods, we sampled and detailed the application of

the questionnaire in research.

Chapter  4  - describes  "PRESENTATION  OF EMPIRICAL RESEARCH",  the

applied research methodology, where we used methods of investigation, analysis, survey,

questionnaire, observation, comparison, in the elaboration of the paper being completed

several stages: documentation (consulting representative works in the tourism sector) , then

the research of the empirical facts (data of the practical reality), fact that gives to the whole

approach, the character of scientific work. We performed the analysis and interpretation of

the  data  of  the  applied  questionnaires,  the  results  of  the  descriptive  analysis  and  the

interpretation  of  the  observed  data,  the  validation  of  the  hypotheses  of  the  scientific

research and our own intermediate conclusions. 

Chapter 5 - is  the  one in  which  I  proposed the realization  of  a  "MODEL OF

GOVERNANCE IN THE TOURISM SECTOR", applied on the 3 major themes, stated

above, the visualization of corporate governance systems, to identify and implement good

practices in tourism companies in Prahova region, the influence on the implementation of a

policy of regional promotion, sustainable development of tourism and professional training

of human capital that contributes to a successful current and future tourism, we identified

stakeholders involved in corporate governance, to achieve and implement good practices in

tourism from the Prahova region.

The  scientific  approach  ended  with  the  elaboration  of  general  conclusions,

highlighting of their own contributions and future research directions.

EPISTEMOLOGICAL POSITIONING OF THE SCIENTIFIC APPROACH

The present research aims to study the reality of Prahova tourism enterprises with

the  main  aim  of  the  empirical  approach,  data  collection  and  directly  observable
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phenomena, focusing on practical importance and empirical testing using the most widely

used tool, the survey.

The descriptive approach is of major importance in this scientific research, because

it  achieved  the  collection,  centralization  and  interpretation  of  the  results  of  applied

questionnaires, based on which we could formulate observations and conclusions about the

researched  phenomena. The  complexity  of  the  present  study  has  diversified  more  and

more, being distinct branches described, such as history of science, science methodology,

science policy, science economics, etc., new terms have been created such as: Scientology

or metascience, epistemology representing just one branch of science theory.

The interpretive approach meant analyzing the phenomena and processes that took

place during the survey in the study conducted by deepening the study of major themes and

practices in the tourism-social  context.  The approach focused directly  on the topic,  the

analysis being done on the interviewed individuals. The knowledge mobilized by the daily

activities of the external world, as well as the knowledge of man, have a universal value

that integrates useful developments to the present approach, through a sustainable-social

form, associated with a determined method of verifiable objectivity. 

The European strategic  framework, 2020 refocuses European research policy on

key areas, in line with the new challenges of modern society,  such as: climate change,

energy efficiency, efficiency of use of tourism resources, health and demographic change,

production methods, spatial  planning etc.  ,  areas largely resulting from the concepts of

sustainable development and globalization. 

Natural and social tourism - the studied external and internal reality of the tourism

industry based on power taxes conferred by the power of collective decisions (congresses,

meetings, monopolies) established by science, but remain the pillars of tourism progress,

indispensable  conditions  for  sustainable  development,  contributing  to  all  sectors:

economic, social, cultural and environmental. Scientific research is based on examining,

from various angles, issues related to "matter and life, seeking explanations for natural and

social tourism phenomena, supported by the scientist,  the researcher, our free reflection

and critical analysis, as a whole our achievements in an original way to the production of

scientific knowledge. From the point of view of critical thinking, human capital remains

essential  for  the  efficient  functioning  of  the  knowledge  economy,  which  implies  the

existence of agents with particular  learning abilities,  assimilation of new competencies,

with cognitive abilities that allow them to adapt to the progress of knowledge. 
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 Changes, research, innovation, new information and communication technologies,

the development of tourism in a given locality are the determining factors of the evolution

of knowledge-based tourism. The new "knowledge society" therefore makes knowledge, as

an  endogenous  resource  of  the  economic  and  social  system,  the  engine  of  economic

growth, progress, prestige and well-being. Applying scientific and technical knowledge to

production processes has become a weapon in the fierce competition of tourism in the

context of globalization, a key element of strategies for the development and promotion of

tourism enterprises. Knowledge has thus become a distinct factor of national competitive

advantage and a criterion for assessing the wealth of a nation, epistemology has the task of

establishing the conditions, value and limits of scientific knowledge, to establish the degree

of doubt and certainty that acquired science entails, as well as the methods by which doubt

and uncertainty can be alleviated.

 From  a  historical  perspective,  a  distinction  must  be  made  between  the  term

epistemology (used especially since the nineteenth century "in the specialized vocabulary

of philosophy" and concerns about the discourse on science, which, in elementary forms,

appeared since antiquity,  developing continuously later.  Being the product  of a critical

discourse, epistemology could not appear in spontaneous thinking: “The minds of primitive

people did not pose epistemological problems because for primitive man there was not a

sufficiently clear consciousness of acts of knowledge.

       There are several actions that encourage a wide variety of initiatives:

1) The first action of the present research, refers to the research of the scientific

activity in its temporal evolution, ie the majority of the inherent risks of the

tourist progress taking into account the "lessons of history".

2) The second action / direction relates to the study of the progress of the work and

of  the  actors  with  decision  role  who  have  individual  characteristics  on  the

scientific tourism phenomenon.

3)  The third direction addresses the paths followed in the scientific analysis, of the

methods  used,  of  the  procedures,  all  this  meaning  the  methodology  of  the

dynamics of relations, of the tourist phenomenon.

4)  Direction four refers to the analysis of the correlation between the situation of

science and social realities, it refers to the sociology of sustainable and social

knowledge.

5)  The  penultimate  direction  is  the  research  of  the  ways  of  communication,

dissemination and application of the knowledge of the discovered ones.
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6)  The  last  direction  refers  to  the  research  of  science  as  a  set  of  knowledge

obtained.

The  epistemological  positioning  of  this  approach  operates  with  the  following

concepts:  training  and  improvement  of  the  workforce,  service  management,  quality,

sustainable innovation, and creativity in launching a policy to promote regional tourism,

social responsibility. From the positive perspective, as well as the post-positive one, the

knowledge of reality,  through empirical  research,  assuming an inductive  and abductive

reasoning. At the same time, the proposed scientific approach, from the point of view of

finality,  is  an  ameliorating  one  because  it  is  considered  the  promotion  of  operational

managerial tools to streamline the managerial proposals and practices in the tourism sector.

The  main  ways  of  exploration  used  were  theoretical  exploration,  empirical

exploration, but also hybrid exploration, which combines the two .

The object of epistemology in this paper is "The current tourist truth", the main

epistemological objective, which studies scientific knowledge which is not the only feature

but  is  the  most  essential,  because  it  represents  the  "foundation"  for  other  features  of

knowledge, simplicity, coherence etc. 
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PERSONAL CONTRIBUTIONS

Scientific  research is  defined by the personal approach of service management,  the

framework of tourism in the Prahova tourism sector, analysis and clarification of aspects

that  improve  the  quality  of  tourist  services,  quality  control  in  terms  of  modern

management, factors that determine quality and opportunities for improvement.

1. At a theoretical level, the main contributions of the scientific approach consist

in  the enrichment  of the specialized  literature,  in the field of improving the

quality of service management in the tourism sector, by:

39



 Defining and clarifying some concepts of quality in the tourism sector 

We focused on the ways and techniques of ensuring the quality of services, setting

quality standards and the factors that influence the price of tourist services. general notions

of tourist, forms of tourism, determinants of tourism, tourist motivation.

At the same time, we identified the characteristics and components of the tourism sector,

respectively of the hospitality.

 Synthesizing  the  trends  of  the  current  tourist  context  following  the

evaluation of various researches carried out in the field of tourism

In the second section of the paper, in chapters two and three we made a synthesis of

the current tourism context at national and international level to emphasize what the global

tourism sector and its development on the European market, activating the Prahova tourism

sector.  We  attached  great  importance  to  the  complexity  of  this  sector  of  activity,

emphasizing the promotion policy, the workforce in tourism, the managerial practices to be

considered by the managers of tourism units so as to cope with intense competition and

tourist demands, and sustainable development.

The tourism sector is constantly evolving, being marked by changes on a global

scale and the quantitative exploratory research part, makes an important contribution to the

economy  by  addressing  the  relationship  between  improving  tourism  services  in  the

Prahova  tourism  sector  and  the  flexible  efficiency  of  managers.  tourist  units,  the

implementation of a promotion policy and the human resources strategy.

Methodological  clarification  of  the  complex  notion  of  tourism  services

management, managerial roles and functions of tourism management, the central point of

actions in the tourism sector, this contribution can be seen through the content of chapter

three,  which  revolved  around  identification,  exposure,  analysis  and  proposal  own

conceptual frameworks for the following aspects:

Major theme 1: Aspects of promotion policy in the tourism sector where we have

identified practices on strategic management, the development of promotion strategies for

the target audience.

 Major theme 2: Tourism mobilizing the field of human capital where we identified

the human resources strategy and the need to train human capital in the tourism sector, the

skills needed for a future employee in the tourism industry.

Major theme 3: Sustainable tourism from a social, innovative and economic point

of  view,  where  we  identified  the  management  of  tourism  activities  and  sustainable

development  as  well  as  the  managerial  implications  arising  from  them:  the

40



interdependence of tourist services; seasonality of demand for tourist services; significant

investments  for  the  commissioning  of  tourist  facilities;  the  significant  role  of

intermediaries in the distribution of tourist services; substitutability of tourist services; the

continuous  evolution  of  the  demand  for  tourist  services;  complex  and  heterogeneous

motivations of tourists.

At  the  methodological  level,  research  tools,  Questionnaire,  Selective  Survey,

Cronbach alpha method, Statistical Monograph, Statistical Reports, Occasional Records,

Heuristic Research Method, Ethnographic Method, Observation Method were used.

  This paper is an extensive research approach that does not seek a simple analysis of

the literature,  but  starting  from the international  level  outlines  a theoretical  conceptual

framework for the national and regional level.

2. The  contributions  at  empirical  level  are  materialized  in  the  results  obtained

through research: Visualization of strategic managerial  practices,  provided in

tourism  enterprises  in  the  Prahova  region,  identification  of  strategic

management  strategies  (focus  strategy,  human  resources  strategy,  product

differentiation  strategy,  cost  reduction  strategy),  hospitality  in  the  modern

sense,  measuring  managerial  performance,  workers'  motivations  and  their

professional training, respectively measures taken to promote the economic and

social sustainability of Prahova tourism. 

THE USEFULNESS OF THE SCIENTIFIC APPROACH

This thesis  is  useful for specialists  in the field of tourism, managers of tourism

companies and all  those who want to find out about the tourist  destination of Prahova

present  in  the  development  region  of  South-Mountain  of  Romania,  through  important

features  in  the  contemporary  era,  knowledge  through  which  tries  to  respond  to  the

increasing  complexity  of  economic  and  social  realities,  interactive  and  innovative

approaches,  analysis  and  promotion  of  the  natural  and  anthropogenic  potential  of  the

tourist area and tourism enterprises, activities carried out by them and attracting foreign

investors, practices made public by managers in the sector sightseeing . I believe that this

research  has  clarified  the  field  of  tourism  in  Prahova  and  helps  to  better  understand

regional  development  by  identifying  long-term  strategies  that  lead  to  a  continuous

improvement in the quality of tourism products and services, combined with managerial

practices to meet the needs tourists, facilitating the increase of profit. 
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THE NOVELTY OF THE SCIENTIFIC APPROACH

 Scientific  research  highlights  the  importance  of  quality  offered  in  the

tourism  sector,  following  the  investigation  of  tourists'  satisfaction  and

protection of the environment, biodiversity conservation.

 The scientific approach allowed highlighting the strategic management in

the field of services, the relevance and at the same time, the fragility of

value  in  the  context  of  the  global  tourism  economy,  continuous

diversification and its sources of training.

LIMITS OF THE SCIENTIFIC APPROACH

The  present  scientific  approach  is  limited  from  the  perspective  of  the  lack  of

research in the field of tourism by the fact that specialists do not have at hand the means of

scientific  management  (legalities,  concepts,  methodologies,  techniques),  necessary  to

streamline the activity and do not have scientific research.

The  generalization  of  the  obtained  results,  although  some  surveyed  individuals

were subjective to certain answers, allowed to identify some advantages but also limits of

the  use of  quantitative,  qualitative  methods,  taking into  account  important  information

resulting from the application of the questionnaire,  programs built on human resources,

corroborated materials with activities carried out by tourists. The lack of investments for a

viable and truthful sustainable development,  the adequate training of the staff from the

tourism industry, created controversial topics and restraints in answers, for the questioned

managers but also for tourists, this uncertainty of the managers to promote the tourism

sector. negatively influences the development of zonal tourism and the national economy,

with low results on the sale of tourist services.

FUTURE RESEARCH DIRECTIONS

At the level  of tourism in the Prahova area,  there is a need to address strategic

directions  that  can  operate  both  proactively  and  reactively,  in  order  to  support  the

economic support of the entire regional tourism sector, namely:

•  Providing  reliable  and  timely  public  information  on  access  to  various  tourist

locations;

• Adapting and redesigning the tourist offer at the request of tourists both in the

country and abroad;
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• Development of special programs for access to the tourist offer for staff in the

field of services and tourism;

•  Identification  of  other  sources  that  determine  the  improvement  of  the  quality

through innovation of tourist services, simultaneously with the observation of new trends

that may manifest in the hospital industry in Prahova;

• Activation of online devices, in order to have correct, concise and concrete or

price  calculation,  price  offer  with  access  to  a  single  button  "Destinations,  offers  and

available places" from the list of zonal hotels;

• Strengthening the performance of companies operating in the field of tourism with

an emphasis on sustainable development;

• Promoting increased commitment to environmental sustainability and the use of

biodiversity;

• Promoting the rational use of tourist resources in protected areas and areas.
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The job in question  Ferdinand I Măneciu College
"Virgil Madgearu" Economic College, Ploiești

Professional experience 12 yers

Period  2009-2011
 2011-Present 

Occupation or position held Pre-university education teacher

Name and address of
employer

ISJ PRAHOVA

Type of business or sector Didactic

   EDUCATION AND 
TRAINING               

2017- Present

2012-2014

2009-2011

                                2005-2008

                             
                                1997-2001

                                                                                                                   
PhD student                                                                                              
University of Wallachia,Targoviste,Romania                                           

  Master 's Degree                                                                                     
University „Oil and Gas”-Ploiești                                                            
Litere și Știinte-Concepte și strategii de comunicare interculturală 
Letters and Sciences-Concepts and strategies of intercultural 
communication (CSCI)               

  Master's Degree                                                                              
University „Oil and Gas”-Ploiești                                                    
Economic Sciences-Public Sector Management                                        

  Bachelor's degree                                                                                     
University „Oil and  Gas”-Ploiești,                                                       
Faculty of Economics, Management Specialization                                  

 Baccalaureate diploma                                                                Teodor 
Diamant High School Boldești-Scăeni                                                      

PERSONAL SKILLS

Language default  Romanian

Foreign languages

Self Understanding Speaking Writing

European level (*) Obedience Reading Participate in the
conversation

Oral Speech

 English C2 C2 C2 C2 C1

French B2 B2 B2 B2 B2

Level of the Common European Framework of Reference for Languages A1 / A2 Elementary 
user -B1 / B2: Independent user- C1 / C2: Experienced user
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Communication skills  good team communication skills;
 ability to assimilate new information and skills;
 flexibility;
 decision-making capacity.

Skills acquired in the workplace  leadership skills;
  capacity for synthesis and analysis;
 decision-making skills;
 organizational spirit;
  coordination skills, punctuality;
 availability for involvement in socio-cultural activities;
 skills acquired as a result of carrying out numerous group projects 

in the workplace.

Digital competences Information 
processing

Communication Content creation Security Probl
em 
solvi
ng

Experienced user Experienced user Experienced user Experie
nced 
user

Expe
rienc
ed 
user

  Other computer skills.
 a good command of office programs (word processor, 

spreadsheet, presentation software);
 excel use, advanced.
  creating an online learning platform for students
  create site

Driving license 

             MORE INFORMATION

B

    Certified Trainer
    Certificate of graduation of the department for the training of the 
teaching staff LEVEL I, II
      Certificates: 

 Elaboration of special programs for teaching specialized modules 
for the student with SEN;

  Elaboration of curricular auxiliaries for the development of 
practical training / tourism classes, of the student from the teacher. 
pre-

  Member of the pedagogical circle organization
  Elaboration of technological Olympiad topics and evaluation of 

works
  Organization and participation of European project
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