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Prezenta lucrare se dorește a fi, în primul rând, o sinteză a rezultatelor activității mele 

didactice și de cercetare desfășurată de la obținerea titlului de Doctor în Economie, în 2005, și 
până în prezent. În cea de-a doua parte a tezei, am incercat să prezint câteva dintre direcțiile de 
cercetare pe care doresc să le abordez în viitorul apropiat, alături de specialiști în domeniu, dar 
mai ales de valoroși doctoranzi.   

Cariera mea didactică a debutat în octombrie 1993, odată cu ocuparea prin concurs a 
postului de preparator universitar în cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța, Facultatea de 
Matematică și Științe Economice, Catedra Științe Economice. La momentul susținerii tezei de 
doctorat cu tema ”Contribuţii la perfecţionarea sistemelor de clasificare şi codificare a 
mărfurilor alimentare” ocupam postul de lector universitar în cadrul aceleiași universități, 
Facultatea de Științe Economice (desprinsă din vechea structură în 1995). În anul 2006 am mai 
urcat o treaptă pe scara profesională, ocupând prin concurs postul de conferențiar universitar, iar 
din 2008 îmi desfășor activitatea didactică și de cercetare din poziția de profesor universitar. 

Pe tot parcursul acestor ani am căutat să mă perfecționez, să îmi lărgesc cât mai mult 
domeniul de interes științific, să mă implic în activități care să conducă la dezvoltarea mea 
personală și profesională. Pe de o parte am avut în vedere perfecționarea mea în calitate de cadru 
didactic în învățământul superior economic, pe de altă parte am căutat să îmi îmbunătățesc 
cunoștințele, să îmi dezvolt competențele pe direcțiile specifice Managementului calității. În acest 
sens, am urmat numeroase cursuri de formare/perfecționare, printre care: cursul „Train the 
Trainers”, organizat de Centrul pentru Educație Deschisă la Distanță CODECS (2000-2001); 
cursul de formare și perfecționare „Managementul și administrarea proiectelor de cercetare de 
excelență pentru executivi” (2006); curs instruire „Auditori ai sistemelor de management al 
calității, mediului și sănătății și securității ocupaționale” (2006); seminarul de formare pentru 
implementarea sistemelor eficace de asigurare și de îmbunătățire a calității în instituțiile de 
învățământ superior din România – Politica ARACIS privind standardele de evaluare a 
sistemelor de management al calității în cadrul universităților (2008); Programul de educație 
managerială în cadrul proiectului strategic Rural – Manager (2009-2010); cursul pentru obținerea 
Certificate Internal Auditor for Quality Management Systems (2013); Programul de perfecționare 
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Managementul Programelor de Studii Universitare (2015); modulele Didactică și 
psihopedagogie universitară și Cercetare științifică avansată/Advanced Scientific Research –
Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă, în cadrul proiectului 
UNIVERSITARIA – școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată (2014-
2015). 

De asemenea, în perioada octombrie 2010 – septembrie 2012 am fost unul dintre 
”beneficiarii direcți” ai proiectului „Studii postdoctorale în economie: program de formare 
continuă a cercetătorilor de elită – SPPODE” cofinanțat din Fondul Social European prin 
POSDRU 2007-2013, Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/61755, beneficiar Academia Română. 
Această etapă din pregătirea mea profesională s-a încheiat odată cu susținerea lucrării de 
disertație cu tema ”Evaluarea economiei subterane din România”, lucrare elaborată sub atenta 
îndrumare a domnului profesor universitar doctor Victor Ploae. 

 Temele abordate de mine fie în cadrul unor studii, fie cu ocazia derulării unor contracte de 
cercetare/proiecte sunt specifice, în cea mai mare parte, domeniului științei mărfurilor, 
managementului calităţii, asigurării calităţii, siguranței şi securităţii alimentare, asigurării calităţii 
şi protecţiei mediului, asigurării calităţii şi siguranţei serviciilor de alimentaţie publică, asigurării 
securității ocupaționale și siguranței în muncă. În același timp, am abordat și teme 
interdiciplinare din arealul economie fie singură, fie alături de alți colegi. Majoritatea studiilor 
elaborate după obținerea titlului de Doctor în Economie au fost prezentate la numeroase 
conferințe internaționale și/sau au fost publicate în reviste de specialitate din țară sau străinătate, 
reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaționale. Totodată, în calitate de unic autor 
sau co-autor am elaborat și publicat în edituri recunoscute mai multe cărți de specialitate/capitole 
din cărți de specialitate, materiale didactice pentru studenți. 

În paralel cu activitățile menționate mai sus am avut în vedere și implicarea mea în 
derularea unor proiecte/contracte de cercetare, atât la nivel național cât și internațional, fie în 
calitate de director/responsabil proiect din partea Universității ”Ovidius” din Constanța, fie în 
calitate de membru în colectivul de cercetare/echipa de implementare a proiectului. Dintre 
acestea, reprezentative pentru activitatea mea didactică și de cercetare sunt: Reorientări în ştiinţa 
mărfurilor (grant CNCSIS, director proiect prof.univ.dr. Petrescu Viorel, ASE București, 2006-
2007); CEEX 2006 Modul II – Proiecte de dezvoltare a resurselor umane pentru cercetare (cod 
CEEX 12/2006, responsabil proiect-monitor curs Condrea Elena); Tehnici de evaluare 
comparativă a calificării universitare în România / TECU (Proiect PNCDI II, director proiect 
prof.univ.dr. Spircu Liliana, ASE București, 2007-2010); Flexibilitatea ocupaţională – reper 
pentru un turism european / FORTE (proiect PHARE, director proiect conf.univ.dr. Ion Dănuț 
Jugănaru, CCINA Constanța, 2009); CEI University Network Summer School ”Development of 
the European Multimodal Transportation and Environment Protection System for CEI Countries 
of Low Danube” (coordonator proiect prof.univ.dr. Postan Mikhaylo, Odessa National Maritime 
Universitaty, Condrea Elena – responsabil proiect din partea Universității ”Ovidius” din 
Constanța, 2012). În ceea ce privește contractele de cercetare încheiate cu agenți economici, 
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consider că prin aportul adus am contribuit la dezvoltarea firmelor respective, în mod deosebit 
acolo unde s-a pus accentul pe implementarea unor sisteme de asigurare a calității și securității 
alimentare, a Sistemului de Management al Calității; spre exemplu, am coordonat echipele de 
cercetare în cadrul contractelor ce au avut drept temă: Elaborarea Planului HA.CCP pentru 
produse lactate acide - Iaurt natural şi Sana (2006-2009); Eficientizarea firmei prin 
implementarea Manualului Calităţii la S.C. Elda Mec S.R.L. Constanţa (2005-2006). 

În ultimii ani am fost cooptată în echipa de implementare a mai multe proiecte POSDRU, în 
calitate de formator/expert pe termen lung sau scurt, ceea ce a făcut să lucrez foarte mult cu 
studenții, dincolo de specificul disciplinelor predate. Toate aceste experiențe au contribuit la 
dezvoltarea mea profesională și personală în același timp. 

Referitor la planul de dezvoltare a carierei academice, obiectivul principal rămâne 
îmbunătățirea continuă a cunoștințelor mele în domeniul studiului mărfurilor și managementului 
calității, aprofundarea direcțiilor de cercetare abordate, extinderea domeniului cercetat prin 
implicarea și a altor colegi, doctoranzi, studenți, oameni de afaceri. Astfel, printre subiectele pe 
care le-aș propune ca și teme de cercetare pentru doctoranzii coordonați de mine s-ar regăsi: 
Impactul asigurării calității și securității alimentare asupra dezvoltării sectorului produselor 
alimentare tradiționale; Ambalarea și etichetarea produselor alimentare între reglementările 
internaționale și nevoile consumatorilor; Calitatea serviciilor turistice și protecția mediului – 
pași spre recunoașterea internațională  a litoralului românesc ș.a.  

De asemenea, pornind de la experiența dobândită de-a lungul activității mele didactice și de 
cercetare, voi colabora îndeaproape cu doctoranzii și pe direcția elaborării de către aceștia a unor 
studii valoroase și respectiv publicarea acestor studii în reviste de specialitate recunoscute la 
nivel internațional; îi voi orienta în afilierea lor la organizații și/sau asociații profesionale care să 
îi ajute să se dezvolte din punct de vedere științific și profesional, să se integreze în diferite 
colective de studiu/cercetare etc. 

Prezenta teză de abilitare cuprinde în structura sa și o secțiune în care regăsim reperele 
bibliografice care au stat la baza acestui studiu.  


