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C. INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA TURISMULUI  
Domenii prioritare de 

cercetare 
Obiective Direcţii de cercetare Tematica de cercetare 

Management în 
industria turismului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politici şi strategii în 

Perfecţionarea 
managementului în industria 
turismului 

 

 

Alinierea managementului 
turistic românesc la cerinţele şi 
standardele moderne   

 

 

Elaborarea şi operaţionalizarea 
politicilor din domeniul 
turismului 

 

Elaborarea unei strategii pe 
termen mediu şi lung în 

Creşterea competitivităţii unităţilor 
turistice româneşti în vederea 
alinierii la standardele turismului 
modern european 

 
 
Implementarea managementului 
calităţii totale în serviciile turistice 
 
 
 
 
Strategii manageriale pentru 
implementarea de noi forme de 
turism 
 
 

Dezvoltarea şi valorificarea 
turistică a spaţiului rural românesc 
în contextul dezvoltării durabile  

- Creşterea economică în zonele rurale din Vestul ţării 
prin dezvoltarea unor activităţi turistice; 
- Creşterea competitivităţii turismului judeţului Timis pe 
plan naţional 
- Posibilităţi  de îmbunătăţire a  reţelei de alimentaţie şi 
agrement în unităţile turistice din Banat 
- Studiu privind dezvoltarea şi valorificarea turistică a 
spaţiului rural românesc în contextul dezvoltării durabile 
- Modele de creştere a competitivităţii unităţilor turistice 
româneşti în vederea alinierii la standardele turismului modern 
european 
- Particularitaţi ale turismului românesc în context 
european 
- Perspective de dezvoltare a turismului în zona…… 
- Managementul riscurilor şi crizelor din industria 
turismului şi a ospitalităţii; 
- Relansarea turismului montan/de litoral/balnear/cultural 
din România în contextul strategiei naţionale de dezvoltare; 
- Particularităţi ale politicilor durabile în cadrul firmelor 
multinaţionale din industria turismului; 
- Alianţe strategice în industria turismului, managementul 
alianţelor strategice; 
- Particularităţi ale contractelor de franciză/management 
în industria ospitalitaţii - perspective şi promovare; 
- Programe europene de finanţare a turismului; 



industria turismului 

 

 

 

Comportamentul 
consumatorului de 
produse şi servicii 
turistice 

 

Finanţarea activităţilor 
din industria turismului 

 

 

 

 

 

 

 

 

domeniul industriei turismului 

 

 

 

Evoluţia consumului şi a 
comportamentului 
consumatorului de produse şi 
servicii turistice  

 

Măsuri şi mijloace de 
modificare a 
comportamentului 
consumatorilor într-un sens 
favorabil dezvoltării 
turismului  

 

Perfecţionarea sistemelor de 
finanţare în industria 
turismului 

Elaborarea proiectelor de 
investiţii în turism 

 

 

 
 
 
 

 

Identificarea şi descrierea factorilor 
care influenţează comportamentul  
consumatorului de servicii turistice 

 

Analiza şi evaluarea  procesului 
decizional de cumpărare în servicii 
turistice 

 
 
Identificarea surselor de finanţare în 
turism 
 
 
Aplicaţii privind atragerea şi 
utilizarea fondurilor financiare 
pentru dezvoltarea turismului  
 
 
 
 
 
 
 

- Tendinţe actuale de asigurare a surselor de finanţare a 
proiectelor de investiţii; 
- Studiu comparativ privind sursele de finanţare în 
investiţii turistice; 
- Risc şi incertitudine în cadrul proiectelor investiţionale 
din turism; 
- Implementarea managementului calităţii totale în 
serviciile turistice; 
- Fundamentarea strategiilor de piaţă ale întreprinderii 
turistice în medii de risc şi incertitudine; 
- Creşterea eficienţei activităţii în unităţile turistice prin 
utilizarea unor metode moderne de management; 
- Perfecţionarea managementului în domeniul resurselor 
umane în hoteluri şi restaurante  
- Perspectivele dezvoltării turismului montan în România 
- Studiu privind valorificarea potenţialului turistic al 
judeţului Caraş-Severin 
- Studiu comparativ al tradiţiilor culinare din Transilvania 
şi Moldova, ocazionate de sărbătoarea Crăciunului 
- Studiu privind raţia calorică oferită de diferite tipuri de 
alimentaţie 
- Elaborarea şi promovarea unei strategi de dezvoltare a 
turistimului în judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin 
- Managementul turismului cultural în Banat 
- Strategii manageriale pentru implementarea de noi 
forme de turism 
- Promovarea produselor turistice 
- Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor interculturale în 
arealul bănăţean 
- Posibilităţii de îmbunătaţire a agrementului turistic în 
zona Semenicului 
- Cercetării privind extiderea turismului cultural în arealul 
Sânicolau Mare 
-  Resurse turistice antropice care pot fi promovate prin 
forme moderne de turism în regiunea DKMT. 



 

 

Economia serviciilor 

 

 

Servicii avansate de informare 
şi ghidare a turiştilor 

Diversificarea ofertei turistice 
de agrement a României prin 
promovarea de produse 
speciale 

Sistem de identificare şi 
prevenire a declinului 
destinaţiilor turistice 

Strategii şi politci de adaptare pe 
termen mediu şi lung a serviciilor 
turistice la cerinţele sistemului 
economic naţional 
 
Modalităţi de asigurare a integrării 
infrastructurii turistice în circuitele 
europene 
 
Cerinţe şi priorităţi ale dezvoltării 
serviciilor turistice 
 
Resutructurarea serviciilor turistice 
în conformitate cu cerinţele 
europene 

Prognoze, strategii şi politici de 
marketing pentru serviciile de 
turism 

Studii şi aplicaţii pentru evaluarea 
şi eficientizarea performanţelor 
serviciilor turistice 

- Rolul serviciilor turistice în ocuparea forţei de muncă 
- Valorificarea potenţialului balnear prin diversificarea 
serviciilor turistice 
- Creşterea calităţii serviciilor turistice prin 
implementarea Codului Global de Etică în turism 
- Dezvoltarea şi promovarea serviciilor turistice 
- Rolul serviciilor turistice în asigurarea produsului 
hotelier 
- Agenţia de turism – noi concepte în dezvoltarea 
turismului 
- Perfecţionarea serviciului de alimentaţie publică 
- Rolul agenţiilor de turism în promovarea serviciilor 
turistice româneşti 
- Calitatea serviciilor în industria hotelieră 
- Conceperea unei mărci de calitate în seviciile de turism 
din România 
- Serviciile turistice – factori mobilizatori ai ocupării 
forţei de muncă 
- Calitatea serviciilor de asigurări ca element al 
dezvoltării turismului românesc 
- Strategia transferului de know-hov în dezvoltarea 
turismului 
- Eficienţa serviciilor în relaţie cu exigenţele 
consumatorilor 
- Calitatea serviciilor în industria hotelieră 
- Organizarea serviciilor turistice şi de alimentaţie publică  
- Diversificarea serviciilor turistice  
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