
 
  

International symposium 50 Years of Research in the field of Tourism in 
Romania: Past, Present and Future 

Simpozionul internațional 50 de ani de cercetare în domeniul turismului 
în România: trecut, prezent și viitor 

Online, 16-17 December 2021/16-17 decembrie 2021 

Zoom platform / platforma Zoom 

 

Thursday, December 16th  / Joi, 16 decembrie 
 

  
10.00-10.15 Official opening / Deschidere oficială 

Dr. Victor TIMOTIN – General Director, National Institute of Research and 
Development in Tourism, INCDT  / Director General, Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare în Turism, INCDT 
Dr. Cristi FRENȚ - President of the Scientific Council, INCDT / Președintele 
Consiliului Științific, INCDT 
 

  
10.15-11.30 Session I.  Tourism in the New Pandemic Context / Turismul în noul context 

pandemic 
 

Built cultural heritage. Capitalization through cultural 
tourism, in limiting conditions generated by the 
pandemic crisis. Elements of economic, social, 
societal and cultural impact / Patrimoniul cultural 
construit. Valorificare prin turism cultural, în condiții 
limitative generate de criza pandemică. Elemente de 
impact economic, social, societal și cultural 
 

Valentina VASILE, 
Marius SURUGIU, 
Raluca MAZILESCU 
 

Assessing the performance of cultural destinations in 
Romania and the impact of the Covid-19 pandemic on 
them / Evaluarea performanțelor destinațiilor 
culturale din România și impactul pandemiei de Covid-
19 asupra acestora  

Alina-Cristina 
NICULESCU 

The importance of restoring tourism / Importanța 
revigorării turismului 

Salome BESTAEVA 

 
The "costs" of tourism in the COVID-19 Pandemic / 
"Costurile” turismului în pandemia de COVID-19  
 

Alexandru 
DOBRESCU, Mirela 
MAZILU, Robert 
MALMARE  

 
 



 
11.30-13.00 Session II. Circular Economy, Decarbonization, Regional development and 

Tourism/ Economie circulară, decarbonizare, dezvoltare regională și turism 
 

Circular Economy and the Hospitality Industry. 
European Directions and Case Studies / Economia 
circulară și industria ospitalității. Direcții la nivel 
european și studii de caz  
 

Livia NICA-RUS 

The ecological conservancy policies, the economic re-
activation, and the creation of circular economic 
models during and after the COVID pandemic in the 
ecotouristic sector/ Politicile de conservare ecologică, 
reactivarea economică și crearea modelelor economice 
circulare în timpul și după pandemia COVID în sectorul 
ecoturistic 
 
 

Juan Pablo MUNIVE 

Perspectives on the decarbonization of tourism - 
Lessons learned in the industrial field / Perspective 
privind decarbonizarea turismului - Lecții învățate în 
domeniul industrial  
 

Diana DRAGOMIR, 
Denisa SZABO, Mihai 
DRAGOMIR 

Influence of projects financed by the regional 
operational program on the economic performance of 
companies / Influența proiectelor finanțate prin 
Programul Operațional Regional asupra performanței 
economice ale firmelor  

Ionela GAVRILA-
PAVEN, Dorin 
WAINBERG 

 
 

13.00-14.00 Lunch break / Pauză de prânz 
 

14.00-15.15 Session III. Contributions at the historiography of tourism research and 
tourism education in Romania / Contribuții la istoriografia cercetării în 
turism și a învățământului de turism din România 
 

100 years since the birth of engineer Alexandru 
Borza, forerunner of scientific research in the field of 
tourism / 100 de ani de la nașterea inginerului 
Alexandru Borza, precursor al cercetării științifice din 
domeniul turismului 
 

Nicolae LUPU 

A historical retrospective on INCDT and its 
predecessor institutions, 1971-2020 / O retrospectivă 
istorică asupra INCDT și a instituțiilor predecesoare, 
1971-2020   
 

Cristi FRENȚ 

70 years of education and research in commerce and 
tourism at ASE Bucharest/ 70 de ani de învățământ și 
cercetare în comerț și turism la ASE București 
 
 

Gabriela ȚIGU 



 
An analysis of Romanian tourism from the 
perspective of statistical data series for 50 years 
(1970-2019) / O analiză a turismului românesc din 
perspectiva seriilor de date statistice pentru 50 de ani 
(1970-2019)   

Cristi FRENȚ 

 
 

15.15-16.15 Session IV.  Tourism development in the Danube region/  Dezvoltarea 
turismului în regiunea Dunării 
 

Tourism flows along the Danube: analysing the 
hindrances in a large-scale tourism destination 
system/ Fluxurile turistice de-a lungul Dunării: 
analiza obstacolelor într-un sistem de destinații 
turistice la scară largă  

Bálint KÁDÁR 

Planning Cultural Tourism in Serbia: Golubac Town in 
the Danube Iron Gates Region/ Planificarea 
turismului cultural în Serbia: orașul Golubac din 
regiunea dunăreană Porțile de Fier  

 

Branislav ANTONIĆ, 
Aleksandra DJUKIĆ, 
Jelena MARIĆ 

 

Challenges and perspectives for tourism development 
 in the Danube cities in Romania / Provocări și 
perspective de dezvoltare a turismului în orașele 
dunărene din România  

Andreea POPA 

 
 

16.15-17.30 Session V. Elements of architecture, accommodation design and 
urbanization/ Elemente de arhitectură, proiectare a unităților de cazare și 
urbanizare 
 

Creativity exercises - Boutique hotel 
A new vision of the architectural program during and 
beyond the pandemic / Exerciții de creativitate – 
Boutique hotel O noua viziune a programului 
arhitectural în timpul și dincolo de perioada pandemiei  

Ștefania Victoria RUSE 
 
 
 
 
 

Conversions. History of a project: Four star hotel in 
Slobozia / Conversii. Istoria unui proiect: Hotel de 
patru stele în Slobozia  
 
 

Dragoș NEGULESCU, 
Marilena NEGULESCU 
 

The brand potential of accommodation spaces 
resulted from conversions / Potențialul de brand al 
unităților de cazare rezultate din conversii  
 

Dragoș NEGULESCU 

Life on the edge: coastline urbanization on four 
continents / Traiul la limită: urbanizarea zonelor 
costiere pe patru continente  

Alexandru-Ionuţ 
PETRIŞOR, Huu Duy 
NGUYEN, Walid 
HAMMA  

 



 
 
Friday, December 17th  / Vineri, 17 decembrie 
 
10.00-11.30 Session VI. Cultural heritage, Destination development and Tourism / 

Patrimoniu cultural, dezvoltarea destinației și turismul 
 

The legacy of the Royal House in Eastern Carpathians. 
Protecting and capitalizing the built heritage-case 
study Brosteni City, Suceava County /Moștenirea 
Casei Regale în Carpații Orientali. Protejarea și 
valorificarea patrimoniului construit-studiu de caz 
Orașul Broșteni, Județul Suceava  
 

Bogdan Ilie COCIERU 
 

Cultural Heritage of Bucharest Astronomical 
Observatory. A Tourist and Educational Perspective / 
Patrimoniul cultural al Observatorului Astronomic din 
București. O perspectivă turistică și educațională  
 

Sorin MARIN 

The importance of social media platforms for a 
tourist destination. Case study: Timisoara /  
Importanța platformelor de socializare pentru o 
destinație turistică. Studiu de caz: Timișoara 
 

Marioara MUSTEAȚĂ-
PAVEL, Cristina 
LIXĂNDROIU  
 

Opinion pool, necessary instrument to establish the 
level of accomplishment of mission of Bucharest 
parks of general use – Case study: Park Carol I/ 
Sondajul de opinie, instrument necesar în 
determinarea gradului de îndeplinirii a misiunii 
parcurilor bucureștene de folosință generală – Studiu 
de caz: Parcul Carol I   
 

Titus BAZAC 

Developing cultural tourism products using 
storytelling and oral literature / Dezvoltarea 
produselor turistice cultural prin utilizarea povestirilor 
și a literaturii orale 

Paul-Panfil IVAN, 
Carmen CHAȘOVSCHI, 
Ancuța LUCACI 

 
11.30-13.15 Session VII. Mobility, Digitization, Entrepreneurship and Tourism / 

Mobilitatea, digitalizarea, antreprenoriatul și turismul 
 

IT solution for planning trips to tourist resorts in 
Romania using multimodal transport / Soluție 
informatică de planificare a călătoriilor către 
stațiunile turistice din România utilizând transportul 
multimodal  
 

Antonio Valentin 
TACHE, Cristina 
IVANA 

The impact of tourism transport and mobility on 
biodiversity conservation / Impactul transportului și 
mobilității în scop turistic asupra conservării 
biodiversității  
 

Oana-Cătălina 
POPESCU, Alexandru-
Ionuţ PETRIŞOR 



 
Development of a Mobile Phone App to explore 
emotions in the city: A Smart City Tool / Dezvoltarea 
unei aplicații de telefonie mobilă pentru a explora 
emoțiile din oraș: Un instrument Smart City (sau 
pentru un oraș inteligent) 
 

Kevser ÇINAR, Daniel 
WEISS 

Use of digital tools to illustrate the tourism potential 
in the just transition of coal mining regions. Case 
study: Jiu Valley / Utilizarea instrumentelor digitale 
pentru ilustrarea potențialului turistic în tranziția 
justă a zonelor miniere. Studiu de caz: Valea Jiului  
 

Ștefana BĂDESCU, 
Mihai-Ionuț DANCIU 

 

Innovative entrepreneurship in blue tourism / 
Antreprenoriat inovator în domeniul turismului 
albastru 
 

Cristina LIXĂNDROIU, 
Marioara MUSTEAȚĂ-
PAVEL 

Measure „Investment in the creation and 
modernization of small-scale basic infrastructure" 
under the national rural development program 2014-
2020 in the context of sustainable development of 
tourism in mountain area/ Măsura „Investiții în 
crearea și modernizarea infrastructurii de bază la 
scară mică” din cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020  în contextul unei 
dezvoltări durabile a turismului în zona montană 
 

Nadina CREINICEAN 

 

13.15-13.30 Closing session / Sesiune de închidere 
Dr. Victor TIMOTIN – General Director, National Institute of Research and 
Development in Tourism, INCDT  / Director General, Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare în Turism, INCDT 
Dr. Cristi FRENȚ - President of the Scientific Council, INCDT / Președintele 
Consiliului Științific, INCDT 
 

13.30-14.00 Lunch break / Pauză de prânz 
 

14.00-17.00 Past meets Present and Future - Special session for the former and actual 
employees of INCDT (by invitation only) / Trecutul întâlnește prezentul și 
viitorul - Sesiune specială dedicată foștilor și actualilor angajați (doar pe 
bază de invitație) 

 


