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Rezultat al unei pasiuni nelimitate pentru acest domeniu, teza de abilitare este o reflecţie 

privind inferenţa metodelor statistico-econometrice în sectorul terţiar, domeniu prioritar al 

dezvoltării economice, abordând o paletă largă de modalităţi concrete de analiză a datelor: 

metode parametrice (corelaţii, regresii), metode neparametrice (tehnicile de anvelopare), metode 

exploratorii (analiza componentelor principale, analiza factorială a corespondenţelor), metode 

specifice de analiză a seriilor de timp (ARIMA, medii mobile), algoritmi genetici etc. 

 În epoca globalizării şi sub dinamica rapidelor transformări calitative, evoluţia serviciilor 

apare ca rezultat al dezvoltării economice şi în acelaşi timp ca factor al dinamizării acestei 

dezvoltări, al creşterii eficienţei în toate domeniile de activitate. Cunoaşterea ştiinţifică a făcut 

necesară o complexă şi riguroasă analiză a serviciilor, a reliefării locului şi rolului lor tot mai 

însemnat în ansamblul activităţii economice şi sociale. Pe de altă parte, dezvoltarea serviciilor a 

fost favorizată de sporirea productivităţii muncii sociale, ceea ce a permis creşterea gradului de 

satisfacerea a nevoilor de bunuri materiale, cererea societăţii îndreptându-se din în ce mai mult 

spre servicii.  

 În acest context, metodologia şi indicatorii de cuantificare ai dezvoltării economice au 

fost nevoite să evolueze pe măsura modificărilor în abordarea şi definirea acestui concept. Pentru 

o evaluare mai realistă a nivelului de dezvoltare economică, PIB/locuitor sau PNB/locuitor a fost  

ajustat în funcţie de paritatea puterii de cumpărare (PPP). Acest concept, analizat în jocţiune cu 

nivelul cursului de schimb valutar a reprezentat subiectul central al cercetării postdoctorale 

finalizate în cadrul Academiei Române în anul 2012 şi a o serie de articole indexate în mai multe 

baze de date internaţionale dintre care unul ISI, publicat în revista „Transformations in Business 

and Economics”. Cercetările realizate în acest domeniu au avut la bază studii recente despre 

paritatea puterii de cumpărare şi comportamentul cursului de schimb real pornind de la premisa 

că sub paritatea puterii de cumpărare, nivelul preţurilor este la fel în toate ţările cu condiţia ca el 

să fie exprimat în aceeaşi monedă. 

Având în vedere impactul turismului asupra activităţii economice în general şi a sectorului 

serviciilor în special, am considerat oportun să demarez  o serie de studii privind analiza 

eficienţei principalilor agenţi economici care desfăşoară activităţi turistice, şi o serie de cercetări 

empirice privind dinamica şi particularităţile activităţii turistice, în special a staţiunilor  de la 

Marea Neagră. Aceste studii, ce au utilizat o gama foarte diversă de metode statistice şi 



econometrice, au fost publicate în jurnale indexate în mai multe baze de date internaţionale 

având numeroase citări. Realizat în urma unei bogate documentări, studiul „Tehnici de 

anvelopare privind analiza eficienţei firmelor de turism de la Marea Neagră”, ce utilizează o 

metodă neparametrică de analiză, a permis măsurarea eficienţei fiecărei firme analizate, vis-a-vis 

de o „frontieră de producţie” care reprezintă nivelul maxim al output-ului obţinut cu un nivel 

fixat al input-ului şi realizarea de diverse scenarii pentru creşterea eficienţei. 

Deoarece performanţele înregistrate de România în privinţa atragerii de turişti străini au fost 

relativ modeste, în ultimele trei decenii, din diferite cauze, începând cu o infrastructură de acces 

precară şi până la o activitate de promovare turistica insuficientă şi, uneori,  neadecvată, am 

considerat oportun să demarez cercetarea „Analiza factorială a corespondenţelor utilizată în 

studierea turismului pe categorii principale de destinaţii”. Lucrarea a avut ca obiectiv analizarea 

distribuţiei fiecărui flux de turişti nerezidenţi, proveniţi din 33 de ţări, pe cele şase categorii 

principale de destinaţii turistice din România, în  anul 2015, şi   a plecat de  la ipoteza că există 

diferenţe sau asemănări  între ţara de rezidenţă a turiştilor şi destinaţiile  turistice  pentru care 

aceştia au optat. Prelucrarea datelor, testarea semnificaţiei indicatorilor şi reprezentările grafice 

s-au realizat cu ajutorul  softului statistic SPSS. Utilizarea acestei metode a permis cunoaşterea 

indirectă a preferinţelor turiştilor, iar rezultatele pot fi utile în formularea unei propuneri de 

strategie de promovare turistică, particularizată pentru fiecare ţară emiţătoare de turişti. 

Deşi în anul 2015, România, comparativ cu celelalte ţări membre UE, a fost  ţara cu cea mai 

mare creştere a numărului de înnoptări ale turiştilor nerezidenţi, înregistrând o creştere de 18,3%, 

continuă să rămână ţara din UE cu cea mai redusă pondere a înnoptărilor înregistrate de turiştii 

nerezidenţi. În acest context am considerat oportun să realizăm studiului “Modele de tip ARIMA 

utilizate pentru anticiparea numărului de turişti sosiţi în staţiunea Mamaia”. 

O componenta importantă a sectorului terţiar este şi comerţul, un rol esenţial revenind 

cercetărilor de marketing prin care se urmăreşte asigurarea unui suport pentru fundamentarea 

celor mai bune decizii. În acelaşi timp, implementarea diferitelor modele de lucru ale aparatului 

statistico-matematic, combinat cu metodele informatice de prelucrare, au contribuit la 

dezvoltarea şi diversificarea cercetărilor de marketing în domeniul distribuţiei.  

 Astfel, un capitol important a tezei de abilitare realizează un studiu  privind „Abordarea 

genetică a cercetării de marketing” ce reprezintă un exemplu de utilizare  şi aplicare a 

instrumentelor ştiinţifice de lucru, specific statisticii, econometriei şi informaticii în  cercetarea 



de marketing, pentru fundamentarea deciziilor în acest domeniu, astfel încât să se asigure 

maximizarea profitului şi/sau a cotei de piață a unei firme. În acest  capitol a fost realizat  un 

model matematic ce înglobează atât funcția de reacție a cererii la diferite variabile de marketing, 

cât și funcția cererii globale a pieței. Mai mult, algoritmii genetici implementați în cadrul 

modelului, furnizează soluții concrete de optimizare a funcțiilor de marketing. În acelaşi timp, a 

fost proiectat și dezvoltat un software care permite configurarea algoritmilor genetici în vederea 

identificării celor mai eficiente decizii de marketing, în contextul restricțiilor asociate 

variabilelor de marketing integrate în modelul matematic.  

După cum se ştie, retail-ul sau vânzare cu amănuntul este acea activitate comercială ce 

presupune vânzarea unui produs direct către consumatorul final. Activitatea de retail se poate 

desfăşura prin unităţi de desfacere specializate pe un anumit produs (panificaţie, măcelărie, 

alimentaţie) sau prin unităţi de genul supermarket-urilor sau hipermarket-urilor. Având în vedere 

avântul extraordinar a acestor unităţi de desfacere, am considerat oportun să demarăm un studiu 

privind „Implicațiile calității serviciilor logistice asupra nivelului de satisfacție și loialității 

clienților retaileri-lor din sectorul e-Commerce”. Obiectivul principal al acestei cercetări 

exploratorii realizate la nivelul unor retaileri din sectorul e-commerce a constat în identificarea 

rolului dimensiunilor operaționale, respectiv relaționale, aferente calității serviciilor logistice 

asupra creșterii gradului de satisfacție și loialitate a clienților acestora. 

Adeptă a coerenței și continuității în formarea profesională inițială și continuă, din anul 

universitar 1999/2000 și până în prezent mi-am desfășurat activitatea în învățământul superior 

economic, parcurgând toate treptele carierei academice reglementate legal, apreciind obţinerea 

gradelor didactice ca momente referenţiale ale personalizării evoluţiei în cariera didactică şi nu 

ca etape ale îndeplinirii unor criterii formale de vechime în activitate. În întreaga activitate 

profesională și academică desfășurată în cei 27 de ani  am căutat să activez  într-o manieră 

flexibilă în domeniul pentru care m-am format, liniile orientative vizând deopotrivă activitatea 

didactică, cele conexe acesteia, precum și cea de cercetare științifică.  

Având în vedere faptul că activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară care stă 

la baza procesului de învăţământ superior, reprezentă o prioritate strategică, și convinsă fiind că 

o carieră academică nu presupune doar o activitate didactică, am căutat să mă implic în activități 

științifice care să se circumscrie dezideratelor instituției în care activez, de creare a unui mediu 

de cercetare competitiv pe plan național și internațional. Experiența profesională și acumulările 



în plan științific, m-au determinat să mă focalizez pe trei mari direcții de cercetare: activitate de 

cercetare recunoscută prin participarea la o serie de manifestări științifice și prin publicații 

specifice domeniului; cercetarea ştiinţifică desfăşurată în calitate de membru în echipe de 

granturi sau contracte de cercetare obţinute prin competiţie; îndrumarea activităţii de cercetare a 

studenţilor şi masteranzilor. Ca absolventă de studii universitare de doctorat am considerat 

ulterior necesară și benefică urmarea unui traiect post-universitar de aprofundare a specialității, 

înscriindu-mă în luna octombrie a anului 2010 la studii de cercetare post-doctorală, în cadrul 

proiectului ,,Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare continuă a cercetătorilor  de 

elită – SPODE”, finanţat prin Contractul nr. POSDRU/89/1.5/S/61755, pe care le-am absolvit în 

luna septembrie 2012.  

În activitatea didactică desfășurată până în prezent, am avut în vedere atingerea 

următoarelor obiective: 1) Creșterea calității actului didactic, la toate ciclurile de învățământ, 

prin adecvarea la provocările academice actuale, dar și la cerințele pieței muncii. În acest sens, 

am menținut relații de colaborare cu actori din piața muncii care folosesc în activitatea curentă 

statistica, econometria şi analiza datelor, adaptând tematica predată la situațiile concrete care se 

pot întâlni în practică. De asemenea am elaborat studii de caz folosind date reale, astfel încât 

studentul să fie conștient de utilitatea practică și imediată  a cunoștințelor predate; 2) Utilizarea 

în activitățile de seminar a unor softuri specializate, adaptate particularităților fiecărei discipline 

de studiu. Pachete software pe care le-am utilizat și le utilizez constant, atât la curs cât și la 

seminar sunt: Excel, SPSS şi Eviews; 3) Trecerea de la sistemul învăţării de pe "manual" la 

cercetarea bibliografică. În învăţământul nostru, fiecare cadru didactic este "scriitor" de literatura 

didactică şi ştiinţifică, ceea ce face ca titularul de curs să se identifice cu ştiinţa pe care o 

transmite sau cu un manual al cărui autor este el de cele mai multe ori, excluzând predarea de pe 

cel  mai bun manual din lume; 4) Crearea unei joncţiuni între activitatea didactică şi cea de 

cercetare orientată către studenţi. Stimularea interesului studenţilor pentru activitatea de 

cercetare ştiinţifică, crearea unor echipe de cercetare formate din studenţi, masteranzi şi 

doctoranzi, pentru studierea fenomenelor şi proceselor din domeniul socio-economic folosind 

metode cantitative. 

Pentru perioada viitoare (următorii 5 ani) am în vedere realizarea următoarelor obiective: 

elaborarea unei cărți/material didactic pentru disciplina „Analiza datelor prin SPSS” care să 

includă metode statistice, studii de caz și aplicații realizate în SPSS; elaborarea unei cărţi 



privind „Metode şi tehnici de analiză a datelor în turism”; creşterea calităţii actului didactic prin 

adecvarea tematicii cursurilor şi seminariilor la cerinţele pieţei muncii, la situaţiile concrete care 

se pot întâlni în practică, menținând relații de colaborare și consultare permanentă cu principalii 

actori din piaţa muncii care folosesc în activitatea curentă statistica şi econometria; stimularea 

interesului studenților pentru activitatea de cercetare științifică prin crearea unui seminar de 

cercetare dedicat studenților, masteranzilor și doctoranzilor, pentru discutarea problematicilor și 

metodelor folosite în studierea fenomenelor social economice. 

Obiectivele principale ce le voi urmări pe parcursul activității mele viitoare de cercetare 

sunt următoarele: 1) aprofundarea metodelor cantitative și calitative care se pot aplica în studiile 

socio-economice, în special în studiul turismului; 2) dezvoltarea colaborărilor existente sau a 

unor colaborări noi cu cercetători de la instituții de cercetare de prestigiu din România și din 

străinătate pentru realizarea unor proiecte de cercetare comune; 3) diseminarea cât mai bună a 

rezultatelor cercetării întreprinse şi atingerea unui nivel înalt calitativ al lucrărilor publicate. O 

constantă a activității mele va fi orientarea către publicații de înaltă ținută științifică, cu peer-

review, care pot asigura vizibilitatea rezultatelor cercetării și validarea acestora de către 

comunitatea academică internațională; 4) Dezvoltarea unor relații de colaborare intensă cu 

mediul de afaceri, această colaborare fiind deopotrivă o modalitate de identificare a unor teme de 

cercetare, cât și o oportunitate pentru implicarea studenților în lucrul cu lumea reală. 

Pentru creşterea prestigiului profesional am în vedere realizarea următoarelor obiective în 

perioada următoare: instruirea permanentă prin parcurgerea celor mai recente şi relevante titluri 

academice din domeniu și participarea regulată la conferințe, worshop-uri sau alte manifestări 

științifice naționale și internaționale; colaborarea cu personalități recunoscute din domeniu 

pentru realizarea unor proiecte de cercetare inter-disciplinare și inter-instituționale sau a unor 

lucrări științifice cu un ridicat nivel calitativ, în concordanţă cu preocupările şi cu realizările 

ştiințifice din acest domeniu la nivel internaţional. 

În pragul unui viitor pe care deocamdată nu-l putem decât anticipa visând, dar visând 

plauzibil, ne amintim de cuvintele atât de actualului poet antic Horaţiu: „Toată aprobarea o 

capătă acela care, instruind pe cititor, îl desfată totodată.” 

 


