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Principalul obiectiv al tezei de abilitare „De la calitate la performanţă în 

management şi administrarea afacerilor în turism” este de a descrie succint cele 

mai relevante realizări științifice şi profesionale, anticipând şi direcții de dezvoltare 

a carierei ştiinţifice. Rezultatele cercetării științifice s-au referit numai la perioada 

care a urmat după finalizarea studiilor doctorale, respectiv perioada 9 mai 2009 – 

31 august 2017. În conţinut au fost prezentate concis cele mai relevante publicații. 

Teza de doctorat a fost susţinută la Universitatea "Al.I.Cuza" din Iași, în cadrul 

Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, în urma căreia candidatei i s-a 

acordat titlul de Doctor de către Ministerul Educaţiei şi Învaţământului, pe baza 

Ordinului nr. 4698 din 14 august 2009. Cercetarea concretă a urmărit o analiză a 

strategiilor manageriale cu privire la calitatea produselor şi serviciilor turistice, 

prin propunerea unui indicator global de apreciere a calităţii acestora. În perioada 

01 noiembrie 2010 –  28 februarie 2013, în cadrul proiectului de şcoală 

postdoctorală  „Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul 

ştiinţelor economice din România”, contract POSDRU/89/1.5/S/59184 – Academia 

de Studii Economice din Bucureşti, candidata a elaborat o cercetare având ca temă 

„Performanţa managerială în turism - factori de dezvoltare în contextul 

globalizării”.  

Teza de abilitare „De la calitate la performanţă în management şi 

administrarea afacerilor în turism” este structurată în trei secţiuni, fiecare secţiune 

reprezentând o componentă importantă în cariera universitară a candidatei:  



1. Realizările științifice și profesionale; 

2. Planuri de evoluție și dezvoltare a carierei; 

3. Lista de lucrări ştiinţifice parcurse de către candidată. 

Secţiunea I a tezei de abilitare, include descrierea realizărilor în plan 

științific și profesional şi are în vedere următoarele repere:  

1. Performanţa managerială în turism - factori de dezvoltare în contextul 

globalizării; 

2. O nouă abordare şi evaluare a calităţii serviciilor turistice; 

3. Uniunea Europeană şi turismul în România, β şi σ convergenţă în regiunile de 

dezvoltare economice; 

4. Perspective sustenabile ale turismului în UK – un studiu comparativ de β şi σ 

convergenţă; 

5. Alte contribuţii ştiinţifice 

Contribuţiile la cercetare și realizările avute sunt prezentate în detaliu în 

secţiunea (realizări știinţifice, profesionale și academice), pe baza a 5 lucrări 

publicate şi selectate pentru a constitui această teză.  

În cea de a doua secţiune a tezei de abilitare, a fost prezentat succint planul 

de evoluţie şi dezvoltare a carierei ştiinţifice, academice şi profesionale.  

În plan ştiinţific, candidata va continua cercetarea în următoarele domenii:  

� administrarea afacerilor în turism; 

� strategii privind calitatea produselor şi serviciilor turistice; 

� performanţă managerială în turism;  

� modele de măsurare a calităţii serviciilor turistice;  

� convergenţa şi divergenţa activităţilor turistice.  

Cu privire la activitatea didactică, candidata va continua să predea 

următoarele cursuri:  

� administrarea afacerilor în turism;  



� managementul activităţilor turistice;  

� industria ospitalităţii;  

� crearea şi comercializarea produselor turistice.  

Aceste cursuri se adresează studenţilor de la specializarea „Economia 

comerţului, turismului şi serviciilor” din cadrul Facultăţii de Economie şi 

Administrarea Afacerilor, dar şi de la specializarea „Geografia Turismului” din 

cadrul Facultăţii de Geografie şi Geologie şi masteranzilor de la masterul 

„Management turistic şi hotelier” şi master „Management turistic” din cadrul 

Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Candidata va continua 

activitatea de îndrumare a studenţilor de la licenţă şi de la master, dar şi a 

doctoranzilor din cadrul Şcolii Doctorale.  

Diseminarea rezultatelor se va face prin elaborarea de articole ştiinţifice şi 

cărţi şi prin participarea la conferinţe internaţionale în ţară şi în străinătate.  

Ca teme de cercetare, candidata prezintă un mare interes pentru domeniul 

administrării afacerilor în turism dar şi pentru domeniul economiilor convergente 

specifice industriei ospitalităţii. În acest sens, candidata va continua să analizeze 

beta şi sigma convergenţa prin comparaţii între economiile ţărilor Uniunii 

Europene dar şi între continente. Cu privire la modelele de măsurare a calităţii 

serviciilor turistice candidata doreşte să pună mare accent pe reluarea testării 

modelului propus prin cercetarea realizată în cadrul stagiului de pregătire şi 

elaborare a lucrării de doctorat în vederea realizării unei analize comparative. 

Candidata va continua activitatea de recenzor pentru publicaţiile Academy of 

Management cu factorul de impact>5, oferind recomandări autorilor pentru 

îmbunătățirea cercetării. De mare interes sunt participările la stagii de pregătire în 

străinătate la universităţile cu care există încheiate acorduri şi parteneriate de 

colaborare. O prioritate o reprezintă proiectele de cercetare, unde candidata se va 

implica în calitate de director de proiect. 



Secţiunea a treia a tezei de abilitare prezintă o listă a lucrărilor ştiinţifice 

parcurse de către candidată în elaborarea diferitelor materiale, lucrări şi articole, 

respectiv cărţi ştiinţifice publicate la edituri naţionale de prestigiu. 

 


