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Curriculum vitae  

Europass  

 
 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Gabriela ŢIGU 

Adresă Bucureşti, România 

E-mail(uri) gabriela.tigu@ase.ro ; gabrielatigu@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Din aprilie 2020  
Decan al Facultății de Business și Turism 
Management educațional 
Membru în Consiliul Facultății de Business și Turism (fosta Comerț) 
Membru în Senatul ASE 
Academia de Studii Economice, Piața Romană 6, sector 1, București 
Invățământ superior, cercetare 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Oct 2019 – Apr 2020 
Director Departamentul de Turism și Geografie 
Coordonare activități didactice și de cercetare ale departamentului, stabilire strategie, relații cu partenerii 
insitituționali și cu mediul de afaceri, la nivelul departamentului 
Membru în Consiliul Facultății de Business și Turism (fosta Comerț) 
Membru în Senatul ASE 
Academia de Studii Economice, Piața Romană 6, sector 1, București 
Invățământ superior, cercetare 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele și adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Din sept 2019 (mandat de 4 ani) 
Membru al Comitetului Mondial pentru Etică în Turism 
Participare la ședințele Comitetului, consultare, analiză, cercetare 
Organizația Mondială a Turismului (UNWTO), Madrid, Spania 
Politici sectoriale la nivel internațional 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Din 2009 
Profesor universitar doctor, Departamentul de Turism și Geografie                    
Conducător ştiinţific de doctorat (din 2010) 
Coordonator lucrări de licență și disertații 
Membru în comisii de îndrumare și susținere teze de doctorat și de evaluare proiecte de cercetare 
Titular al cursurilor: Management operaţional în turism, Managementul destinaţiilor turistice, Etica 
afacerilor, Tehnica operaţiunilor de turism, Ecoturism 
Director curs postuniversitar „Managementul strategic al ospitalității”, în parteneriat cu Ecole Hoteliere de 
Lausanne, Elveția 
Academia de Studii Economice, Piața Romană 6, sector 1, București 
Invățământ superior, cercetare 
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Perioada martie 2012 – martie 2016 
Funcţia sau postul ocupat Prorector cu educaţia şi formarea continuă, profesor universitar doctor                                                                                                                 

Activităţi şi responsabilităţi principale Domenii de competență și responsabilitate: 
• Programele de studii (licență cu frecvență și la distanță; masterat cu frecvență și frecvență redusă; 

pregătire pedagogică; postuniversitare de formare continuă; de pregătire profesională continuă); 
• Organizarea examenelor de admitere și de finalizare studii; 
• Organizarea școlilor de vară; 
• Relații cu învățământul preuniversitar; 
• Dezvoltarea resurselor umane pentru învățământ și cercetare; 
• Managementul calității în învățământ; 
• Certificate și diplome de studii; 
• Activități de perfecționare a personalului didactic (formarea inițială și formarea continuă) și 

managementul educațional. 
Structuri organizatorice în coordonare: 
• Direcția Invățământ; 
• Secretariatul General: Biroul Acte de studii și documente curriculare, Secretariate facultăți;  
• Arhivă. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Piața Romană 6, sector 1, București 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invățământ superior, cercetare 

Perioada 2008 - 2012 
Funcţia sau postul ocupat Director Departament Turism și Geografie (oct. 2011 – martie 2012); Șef catedră (ian. 2008 – oct.2011); 

Profesor universitar doctor (din 2009) 
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizare și coordonare activități ale departamentului 

Membru în Consiliul Facultății de Comerț (actuala Business și Turism) 
Membru în Senatul ASE 
Conducător ştiinţific de doctorat (din 2010; 5 teze de doctorat susținute până în prezent) 
Coordonator lucrări de licență și disertații 
Membru în comisii de îndrumare și susținere teze de doctorat și de evaluare proiecte de cercetare 
Titular al cursurilor: Management operaţional în turism, Managementul destinaţiilor turistice, Etica 
afacerilor, Tehnica operaţiunilor de turism, Ecoturism 
Director program de masterat „Business în turism”, program la distanţă (2006-2010) 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț (actuala Business și Turism)– Piața Romană 6, 
sector 1, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invățământ superior, cercetare 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

2001-2009 
Conferențiar universitar doctor, Catedra de Turism-Servicii 
Titular al cursurilor: Management operaţional în turism, Managementul destinaţiilor turistice, Etica 
afacerilor, Tehnica operaţiunilor de turism, Ecoturism, Managementul resurselor umane 
Coordonator lucrări de licență și disertații 
Membru în comisii de doctorat și evaluare proiecte de cercetare 
Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț – Piața Romană 6, sector 1, București 
Invățământ superior, cercetare 
 
1996-2001 
Lector universitar, Catedra de Turism-Servicii 
Cursuri și seminarii: Management operaţional în turism, Managementul destinaţiilor turistice, Etica 
afacerilor, Tehnica operaţiunilor de turism, Ecoturism, Managementul resurselor umane 
Coordonator lucrări de licență 
Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț - Piața Romană 6, sector 1, București 
Invățământ superior, cercetare 
 
1994-1996 
Asistent universitar, Catedra de Turism-Servicii 
Activități didactice la disciplinele: Economia turismului, Management în turism, Tehnica operaţiunilor de 



3 | P a g e  
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

turism, Managementul resurselor umane, Comunicare și negociere în afaceri 
Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț - Piața Romană 6, sector 1, București 
Invățământ superior, cercetare                                                                                                

Perioada    1992-1994                                                                                     
Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific                                                                                        

Activităţi şi responsabilităţi principale Studii elaborate în colectiv sau în calitate de coordonator, referitoare la: inventarierea şi valorificarea 
patrimoniului turistic al unor judeţe sau zone; evaluarea patrimoniului rural şi integrarea în circuitul turistic; 
restructurarea şi dezvoltarea activităţii de turism în diferite zone turistice; evaluarea şi fezabilitatea unor active 
din reţeaua turistică etc. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Turism, Ministerul Turismului, București 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare științifică 

Perioada 1989-1992 
Funcţia sau postul ocupat Economist  - Serviciul comercial, Biroul Alimentație publică și turism 

Activităţi şi responsabilităţi principale Contractare fond de marfă; brevetarea şi clasificarea unităţilor de  alimentaţie şi turism; îndrumarea şi 
controlul activităţii de alimentaţie şi turism din judeţ etc. 

Numele şi adresa angajatorului Uniunea Județeană a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacerea Mărfurilor (UJCPADM) 
Maramureș, Baia Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerț și turism 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada Martie  – aprilie 2010 
Calificarea / diploma obţinută   Management universitar / certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management universitar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

 
Perioada 

 
Mai  – iunie 2010 

Calificarea / diploma obţinută   Management educației la distanță / certificat de absolvire 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Informatică, didactică, management 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

 
Perioada 

 
2007-2008 

Calificarea / diploma obţinută Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Didactică, pedagogie 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

 
 
 

Perioada 

 
 
 
Martie 1995 – iulie 2000 

Calificarea / diploma obţinută   Doctor în economie 
  Specializarea Economia comerțului și serviciilor 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cercetare științifică economică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerţ, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 
                                                                                                                         

 
Perioada 

 
Septembrie 1985 – septembrie 1989 

Calificarea / diploma obţinută   Diploma de Economist  
Specializarea Economia  serviciilor de alimentaţie publică şi turism 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline economice fundamentale și de specialitate pentru domeniul turismului 
Competențe: planificarea și derularea activităților operationale dintr-o firmă de turism, management, 
strategie, managementul calității 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerţ, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licență 

 
Perioada 

 
1981 - 1985 

Calificarea / diploma obţinută   Diploma de bacalaureat 
  Specializarea Informatică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline de cultura generală; profil de matematică-fizică și informatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul de Matematică-Fizică nr.1 (actualul ”Tudor Vianu”) Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Bacalaureat 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Româna 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Spaniola 
 

C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user 

Franceza 
 

C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user 

Engleza 
 

C1 Independ.user C2 Proficient user C1 Independ.user C1 Independ.user C1 Independ.user 

Germana 
 

B1 Basic user B1 Independ.user B1 Basic user B1 Basic user B2 Independ.user 

Italiana 
 

B2 Proficient user B2 Proficient user B1 Basic user B1 Basic user B1 Basic user 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale Coordonare; comunicare onestă; deschidere; punctualitate; adaptabilitate în fața unor situații noi, precum 
și în medii diferite, inclusiv multiculturale; integrare ușoara în diverse grupuri; lucrul în echipă. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonare la nivel de facultate / universitate a activităților legate de programele de studii (licenţă, 
masterat, postuniversitare); coordonarea școlilor de vară ale ASE; relații cu învățământul preuniversitar; 
dezvoltarea resurselor umane pentru învățământ și cercetare; managementul calității în învățământ; 
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coordonarea Direcţiei Învățământ a A.S.E. și a altor structuri organizatorice 
Organizare și coordonare activități ale departamentului (2008-2012); organizare conferințe internaționale și 
seminarii științifice; organizare activități de team-building ale departamentului 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 
Alte competenţe şi aptitudini 

 

 Utilizator experimentat sistem de operare Windows 10, programe Microsoft Office 
 
 
Legate de activitatea didactică și științifică: 
• Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 

C.N.A.T.D.C.U. (din 2011) 
• Membru al unor comisii internaționale de doctorat: Universitatea din Lundt, Suedia (oct. 2008); 

Universitatea din Messina, Italia (2009-2011); Universitatea Montpellier 3, Franţa (oct. 2009, sept. 2015); 
Universitatea din Toulouse, Franța (sept. 2013); membru al Școlii doctorale Economie, Universitatea din 
Messina, Italia (din 2011) 

• Expert CNRED (Comisia Națională de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) – Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice (2012-2016) 

• Profesor invitat la ”Universitatea Paul Verlaine” Metz (2011), Franţa, Universitatea „Robert 
Schuman” Strasbourg (2008), Franţa şi Universitatea Politehnica Cartagena, Spania (2009, 2012) 

• Delegat din partea Ministerului Educaţiei pentru monitorizarea activităţii de licenţă în cadrul Universităţii 
“George Bariţiu” din Braşov 2002-2007; 

• Referent extern al revistei “Amfiteatru Economic”, ASE (revistă indexată ISI Thomson Reuters) 
• Membru în comitetul editorial al revistei „Academica turistica” a Universităţii Primorska, Colegiul de 

Turism, Portoroz, Slovenia, al „Revistei de Turism” a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, al 
revistei ”CACTUS Tourism Journal”, ASE, Bucureşti, al revistei ”Management & Marketing”, ASE, 
București 

• Membru al comitetului științific al unor conferințe internaționale în domeniul turismului și comerțului 
• Certificate de absolvire cursuri de perfecţionare în Standarde de integritate în învățământul universitar și  

în Marketing universitar, 2010-2011 
 
Participare în proiecte (altele decât cele de cercetare științifică): 

• Responsabil conștientizare și grup țintă, proiect ROSE -"De la abandonul universitar la performanţă 
în Business şi Turism (Perform-BT)", 2019-2021 

• Expert turism, proiect ”Strategia de dezvoltare a turismului în județul Dâmbovița”, finanțat de Consiliul 
Județean Dâmbovița, 2019 

• Coordonator partener ASE România, proiect internațional “Assessment Procedure for Micro and 
Small Sized Enterprises Successors in Tourism Industry – Best Boss”, proiect nr. 2014-1-DE02-
KA200-001608, Erasmus+, 2014-2016 

• Coordonator partener ASE România, proiect internațional “Guidelines and Training Programme for 
Corporate Social Responsibility in Tourism Developed by VET and HE Providers for Micro and Small 
Sized Enterprises - Fair Tourism”, proiect nr. 2014-1-UK01-KA000-000057, Erasmus+, 2014-2016 

• Director proiect POSDRU/156/1.2./G/137442, „Calitate și performanță în programele de masterat prin 
integrarea competențelor de comunicare în afaceri și sustenabilitate în societatea bazată pe 
cunoaștere” , 2014-2015 

• Expert proiect POSDRU/159/1.5/S/134197 și POSDRU/159/1.5/S/142115 - „Performanţă şi excelenţă 
în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, 2014-2015 

• Expert proiect POSDRU/157/1.3/S/135590 - ”Universitaria - şcoală de didactică universitară şi 
cercetare ştiinţifică avansată”, 2014-2015 

• Coordonator partener ASE România, proiect internaţional  „Sustainable and Nature based Tourism IT 
Course and Handbook”, Project-No. 505550-LLP-1-2009-1-DE-KA3-KA3MP, 2010-2013  

• Expert turism în cadrul proiectului : "Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului", 
POSDRU/82/5.1/S/58276, Beneficiar: Asociaţia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă; 
atribuţii: crearea profilului profesional pentru „agent de turism pentru circuite tematice”, crearea 
curriculei de pregătire, 2011-2013 

• Expert turism în cadrul proiectului „Evaluarea reformei procesului politicilor publice la nivelul 
administraţiei publice centrale”, cod SMIS 12124, P.O. „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, 
beneficiar Secretariatul General al Guvernului, 2012 

• Expert în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenţelor şi asistenţă în afaceri pentru întreprinzători în 
dificultate”, proiect POSDRU /92/3.1/S/61095, 2011-2012 

• Director proiect „Studiu de marketing” , beneficiar CJ Dâmboviţa pentru proiectul „Promovarea 
potenţialului turistic al judeţului Dâmboviţa”, cod SMIS 18706”, Contract de finanţare nr. 
1226/01.03.2011 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – 



6 | P a g e  
 

Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea 
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca 
destinaţie turistică 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 

Permis(e) de conducere 
 

Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Expert turism în cadrul programului internaţional CELCIT (Italia, Spania, Lituania, Romania), program 
Socrates, Grundwig, 2006-2007 (atribuţii legate de crearea unui curs e-learning de pregătire a agenţilor 
locali de turism) 

 
Cat. B 
 
Membru al Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenței din România (din 2012 până în prezent) 
Vicepreședinte al Clubului Presei de Turism din România, membru al ”Federation Internationale de 
Journalistes et Ecrivains du Tourisme” FIJET (din 2012 până în prezent); coordonator școli de vară 
pentru tinerii jurnaliști, la nivelul federației; cenzor al FIJET 
Coordonator școli de vară ale Facultății de Business și Turism, edițiile 2017, 2019 
Membru al consiliului consultativ pentru elaborarea strategiei de brand a României şi a planului de 
marketing al Bucureştiului la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, 2011 
Membru al Advisory Board al THR Group, România, 2007-2012 
Membru al Clusterului de Turism Balnear Transilvania 
 
Premiul „Virgil Madgearu” al Academiei Române în anul 2001, pentru cartea „Conducerea resurselor 
umane”, în colectiv 
Premiul „Excellence in Hospitality Education” în cadrul galei conferinţei anuale a Trend Hospitality 
Romania, 2011 
 

  

   
 

  
 

     

   

  

     

   

  

22 cărţi publicate (din care una în străinătate), două de autor şi restul în colaborare, peste 140 articole şi 
comunicări ştiintifice, din care numeroase pe teme de turism, ecoturism şi dezvoltare durabilă, management
turistic; 34 contracte de cercetare naţionale şi internaţionale

Data ultimei evaluări profesionale interne: octombrie 2020, calificativ Foarte bine

19.12.2022 
 
 

 




