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Curr iculum vitae  
Europass  

 

 
 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume Dragulanescu Irina-Virginia 

 
 
 
 

Adresă Str. J. S. Bach, Nr. 1A, Sc. A, Et. 1, Ap.4, sector 2, Bucuresti, Romania 

Telefonoane  Mobil: +40-761665082  

Fax  

E-mail dirvimail@yahoo.com 

  

Naţionalitate Romana 

  

Data naşterii 22.05.1963 

  

Sex Feminin 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 
 

Aprilie 2009- prezent 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Profesor Universitar-titular (confirmat prin Ord. MEdC nr. 3610 din 03.04.2009) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Profesor Universitar-titular in cadrul studiilor universitare de licenţă Economia comerţului, turismului 
şi serviciilor (in domeniul Administrarii afacerilor) precum si al Programului de Master Administrarea 
afacerilor in comert, turism si servicii (in domeniul Administrarea afacerilor in comert, turism si 
servicii) 

Pregătirea şi susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele Economia turismului, Amenajarea 
turistică a teritoriului, Resurse şi destinaţii turistice, Ecoturism si turism rural, Economia 
Intreprinderii, Tehnologie hoteliera si de restaurant, Managementul afacerilor in turism, Politici si 
strategii in turism, la Facultatea de Management Turistic şi Comercial- Constanta; Protectia 
consumatorului in turism, la Facultatea de Management Turistic şi Comercial - Bucuresti 

Pregătirea şi susţinerea de prelegeri, cursuri şi seminarii la programul de masterat Economia 
turismului durabil („Economia del turismo sostenibile”), Facultatea de Economie – Universitatea de 
Studii din Messina, Italia, la disciplinele Economia turismului durabil (Economia del turismo 
sostenibile), Economia Resurselor Naturale, ale Mediului si ale Teritoriului (Economia delle Risorse 
Naturali, dell’Ambiente e del Territorio); 

Realizarea de cercetări pentru proiectele în care sunt implicată; 
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 Elaborarea de cărţi şi cursuri în domeniul de specializare; 

Participări la contracte de cercetare obţinute de Centrul de Cercetare: Centro di Ricerca per 
l’Economia, l’Ambiente e il Territorio del Dipartimento SEFISAST al Universităţii de Studii din 
Messina, Italia; 

Cercetare ştiinţifică şi publicarea de materiale de specialitate în diverse reviste naţionale şi 
internaţionale, cu profil economic sau/şi turistic; 

Membru în comisie de doctorat la Facultatea de Economie, Universitatea de Studii din Messina, 
Italia - noiembrie 2007; 

Coordonator de doctorat din 2006; 

Elaborarea de comunicări ştiinţifice şi participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale sau 
internaţionale, simpozioane etc. 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Management Turistic si Comecial –
Constanta, str. Dezrobirii nr. 90, Constanta 

Sectorul de activitate Activitate didactică/invatamant superior 
 

Perioada 2006- prezent 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Cercetător Ştiinţific Doctor- Titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Din luna noiembrie 2005 sunt titulara cursurilor şi a seminariilor la disciplinele: Economia del 
turismo sostenibile, Economia delle Risorse Naturali, dell’Ambiente e del Territorio, iar in anul 
academic 2004-2005 la disciplina Geografia e Politica dell’Ambiente”, predate în cadrul 
programului de masterat „Economia del turismo sostenibile”, Facultatea de Economie –
Universitatea de Studii din Messina, Italia; 

Referent stiintific (domeniul economie, management, administratie publica) al revistei „Amfiteatru 
Economic” acreditata CNCSIS si cotata ISI 

Referent stiintific (domeniul economie, management) al revistei „REVISTA DE TURISM ” (RDT) 
acreditata CNCSIS (B+) 

Referent stiintific (domeniul economie, management, administratie publica) al revistei 
„Administratie si Management Public" acreditata CNCSIS (B+)  

Membra comitet stiintific – Analele Facultatii de Management Turistic  si Comercial, Bucuresti– 
Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir”. Serie Economie-Comert si Turism 

Membra comitet stiintific – Rivista bianuala: CACTUS JOURNAL OF TOURISM, al Facultatii de 
Comert, Departamentul de turism si geografie, ASE, Bucuresti, ISSN: 2247-3297 online 

Membra comitet stiintific (domeniul economie) al colectiei stiintifice “Quaderni di Diritto, Economia 
e Finanza” al Departamentului SEFISAST, al Facultatii de Economie, Universitatea de Studii din 
Messina, Italia, ISBN 978-88-7820-337-2 

Membra comitet stiintific Centrului de cercetare interfacultati al Universitatii de Studii di Catania, 
Italia, CUTGANA (Centro Universitario per la Gestione e la Tutela degli Ambienti Naturali e degli 
Agroecosistemi; 

Realizarea de cercetări cuprinse în planul de cercetări al instituţiei, respectiv participări la 
contracte de cercetare obţinute de Centrul de Cercetare al Facultatii de Economie – Universitatea 
de Studii din Messina, Italia; 

Elaborarea de materiale didactice (cărţi de specialitate, suporturi de curs); 

Conducerea a 11 teze de doctorat în perioada 2006-prezent; 

Conducerea a numeroase lucrări de licenţă si de disertaţie în perioada 2004-prezent; 

Coordonarea studenţilor participanţi la sesiuni ştiinţifice din 2009 -prezent;  

Participarea la alte activităţi didactice (licenţă – 1999-2007); 

În perioada 2001-2008 am fost membră în comisiile de susţinere a lucrărilor de licenţă la 
Facultatea de Economie Economie –Universitatea de Studii din Messina, Italia şi din 2009-prezent 
şi la Facultatea de Management Turistic şi Comercial - Constanţa din cadrul Universităţii Creştine 
„Dimitrie Cantemir”; 
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 În perioada 2006-2008 am fost membră în comisiile de susţinere a lucrărilor de disertaţie la la 
Facultatea de Economie Economie –Universitatea de Studii din Messina, Italia; 

Cercetator stiintific in “Centro di ricerca per l’economia, l’ambiente ed il territorio” (CREAT), 
Directorul centrului: Prof. Pasquale Novak, de la 07/2007 si pana în prezent;  

Membra a “Centrul International de Management Public” (CIMB) - ASE, Directorul centrului: Prof. 
Dr. Armenia Androniceanu, de la 02/2007 

2006-prezent-membra in consiliului doctoral al Scolii Doctorale “Economia, Impresa e Metodi 
Quantitativi” specializarea “Turismo sostenibile, Fiscalità di vantaggio, Metodi statistici per 
l’ambiente e la qualità” curriculum “Sviluppo Turistico Ecosostenibile”, Facultatea de Economie –
Universitatea de Studii din Messina, Italia; 

Membra in “Ordinul Inginerilor” (Tabelul Ordinului, nr. 1637, Messina-Italia) de la data 12.02.2003 
şi pana în prezent, 

Expert „Geografie politico-economica”, Facultatea de Economie, Universitatea de Studii din 
Messina, Italia, sector stiintific M -GGR/02, perioada 2004-2007; 

Expert „Geografie”,  Facultatea de Economie, Universitatea de  Studii din Messina, Italia, sector 
stiintific M-GGR/01, perioada 2004-2007; 

Tehnoredactare de materiale şi lucrări publicate; 

Elaborarea de comunicări ştiinţifice şi participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale sau 
internaţionale, simpozioane etc.; 

Organizarea practicii de specialitate a studenţilor; 

Cercetare ştiinţifică şi publicare de materiale de specialitate. 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Studii din Messina – Facultatea de Economie, (Italia) 

Sectorul de activitate Învăţământ superior 

 
 

Perioada 

 
 
Nov. 2006- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducator Doctorat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea doctoranzilor pentru susţinerea examenelor pe parcursul Scolii Doctorale; 

Elaborarea de materiale didactice specifice;  

Participarea la alte activităţi didactice (admitere, sustinere); 

Coordonarea doctoranzilor participanţi la sesiuni ştiinţifice;  

Indrumarea doctoranzilor in realizarea de cercetări aferente temelor; 

Indrumarea doctoranzilor in vederea publicarii lucrarilor; 

Organizarea activitatii doctoranzilor ASE in cadrul mobilitatii lor la Universitatea de Studii din 
Messina – Facultatea de Economie, (Italia). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Studii din Messina – Facultatea de Economie, (Italia), Scoala Doctorala 
“Economia, Impresa e Metodi Quantitativi” în “Turismo Sostenibile, Fiscalità di vantaggio, Metodi 
statistici per l’Ambiente e la Qualità”, curriculum “Sviluppo Turistico Ecosostenibile” 

Sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada Nov. 2004- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător Ştiinţific 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică 
Activitate de coordonare 
Activitate de cercetare - Management de proiecte 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Studii din Messina – Facultatea de Economie, (Italia) 

Sectorul de activitate Învăţământ superior 

 
 

Perioada 

 
 
Nov. 2004- prezent 
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Funcţia sau postul ocupat Profesor cu contract pe perioadă determinată 

Activităţi şi responsabilităţi principale Profesor Titular – activitati specifice: didactica, consultatii, examinare studenti  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Studii din Messina – Facultatea de Economie, (Italia) 

Sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Echivalare Diploma de Doctor în Economie, Atestat Seria J Nr. 0000061 (Nr. 23270 din 
08.11.2007) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetarii şi Tineretului din România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Institutie publica 

 
 

Perioada 

 
 
2007 

Calificarea / diploma obţinută Echivalare Diplomă de Inginer, specializarea “Ingineria Materialelor”, Atestat Seria J 0000069 (Nr. 
23271 din 08.11.2007) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Institutie publica 

 
 

Perioada 

 
 
2003-2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Studii Doctorale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitea din Messina (Italia) şi Universidad de Córdoba (Spania)  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Invatamant superior 

 
 

Perioada 

 
 
1/9/2005 - 30/11/2005 

Calificarea / diploma obţinută Stagiu dedocumentare si cercetare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universidad de Córdoba (Spania) / invatamant superior 

 
 

Perioada 

 
 
1/9/2004 - 30/11/2004 

Calificarea / diploma obţinută Stagiu de documentare si cercetare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universidad de Córdoba (Spania) 
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Perioada 

 
 
18/09-18/12 2004 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de calificare profesionala 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

“Coordinatore della progettazione e dell’esecuzione dei lavori per la sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili”, Messina, cu examen final  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Organizat de “Ordinul Inginerilor” din Messina, Italia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Invatamant superior 

 
 

Perioada 

 
 
2003-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de European Master’s Degree, (Master Post Universitar, de înaltă specializare), în “Storia 
e comparazione delle istituzioni economiche, politiche e giuridiche dei paesi dell’Europa 
Mediterranea” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istoria institutiilor economice, politice si juridice in tarile Euro-mediteraneene 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

în co-tutelă, Universităţile din Messina – Milano – Córdoba – Madrid  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Invatamant superior 

Perioada 12.02.2003- prezent 

Calificarea / diploma obţinută Inscrisa in “Ordinul Inginerilor” in Tabelul Ordinului, pozitia matricola 1637, 
http://www.ordingme.it/albo-iscritti/  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

“Ordinul Inginerilor” din Messina, Italia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Asociatie profesionala la nivel national, Italia 

 
 

Perioada 

 
 
23/1/ 2003 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Examen libera practica pentru exercitarea profesiei de inginer in Italia 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

“Ordinul Inginerilor” din Messina, Italia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Asociatie profesionala la nivel national, Italia 

 
 

Perioada 

 
 
1997-2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea “Materiale” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Studii din Messina, Facultatea de Inginerie, Messina, Italia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Invatamant superior 

 
 

Perioada 

 
 
1985-1988 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de pregătire didactică şi pedagogică, Nr. 10480/28.06.1989  

http://www.ordingme.it/albo-iscritti/
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

pregătire didactică şi pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea Mecanică Fină 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Invatamant superior 

 
 

Perioada 

 
 
1982-1988 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Inginer – specializare Mecanică Fină, 
Seria F-6450/2875/18.01.1989. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializare Mecanică Fină 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea Mecanică Fină 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Invatamant universitar 

  

Perioada 1978-1982 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat, Seria A Nr. 135135 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematica – Fizica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Industrial Metaloglobus, Bucureşti Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba maternă Romana 

Limbi străine cunoscute Italiana, Rusa, Engleza, Spaniola 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Italiana  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

Limba Rusa  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

Limba Engleza  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent 

Limba Spaniola  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, capacitate de adaptare la medii multiculturale, bună capacitate de comunicare 
(obtinute ca urmare a formarii profesionale, a numeroaselor participari la conferinte, a contextului 
profesional) 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Spirit organizatoric, simţ practic, putere de convingere, Iniţiativă, comunicativa 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Drept de libera practica pentru exercitarea profesiei de inginer in Italia 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Windows 98-Xp, Microsoft Office (Word™, Excel™ și PowerPoint™), aplicaţii grafice: Corel Draw, 
Photoshop, Internet Explorer  
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Alte competenţe şi aptitudini 
 

Perioada 
 
 
 

Perioada 

 
 
2004-2007 
Expert „Geografie politico-economică”, Facultatea de Economie, Universitatea de Studii din 
Messina, Italia, sector ştiinţific M -GGR/02 
 
2004-2007 
Expert „Geografie”, Facultatea de Economie, Universitatea de Studii din Messina, Italia, sector 
ştiinţific M -GGR/01 
 

  

Permis(e) de conducere Categoria B – Noiembrie 1993 

 
 

Informaţii Suplimentare 

 

Activitate ştiinţifică:  

  Editorial Board / Referent stiintific (domeniul economie, management, administratie publica) al 

revistei „Amfiteatru Economic”, ASE Bucuresti, Facultatea de Business si Turism, acreditata 
CNCSIS si cotata ISI Thomson Reuters, ISSN Print: 1582-9146, ISSN Online: 2247–9104, 
http://www.amfiteatrueconomic.ro/BordEditorial_EN.aspx  

 Editorial Board / Membra comitet stiintific al revistei Romanian Statistical Review issued by 
the National Institute of Statistics; acreditata CNCSIS si cotata ISI Thomson Reuters, ISSN: 
1018-046X, EISSN: 1844-7694 

  http://www.journals4free.com/link.jsp?l=28798005 

  Editorial Board / Referent stiintific (domeniul economie, management) al revistei „REVISTA DE 

TURISM” (RDT) acreditata CNCSIS (B+), ISSN 1844 – 2994; Revista de turism al 
Departamentului de Economie, Administrarea afacerilor si Turism din cadrul Facultatii de Stiinte 
Economice si Administratie Publica - Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava, 

http://www.revistadeturism.ro/content/view/13/28/lang,english/ . 

  Editorial Board / Referent stiintific (domeniul economie, management, administratie publica) al 
revistei „Administratie si Management Public" acreditata CNCSIS (B+), a ASE Bucuresti, Fac. 
De Management, ISSN 1583-9583, http://www.ramp.ase.ro/index.php?pageid=2 
 

 Editorial Board / Referent stiintific (domeniul economie, management) al revistei International 

Journal of Innovation in the Digital Economy (IJIDE), ISSN: 1947-8305, EISSN: 1947-8313, 
http://www.igi-global.com/journal/international-journal-innovation-digital-economy/1133 

 

 Editorial Board / Membra comitet stiintific al revistei International Journal for Responsible 
Tourism (IJRT), ISSN 2285 – 7958; ISSN-L 2248 – 7958, 
http://amphitheatreconferences.gm.ro/publications/ijrt/editorial-board/ 

 

 Editorial Board / Membra comitet stiintific – Analele Facultatii de Management Turistic si 
Comercial. Serie Economie-Comert si Turism, Bucuresti – Universitatea Crestina “Dimitrie 
Cantemir”, ISSN 1842-9459, http://ect.ucdc.ro/mat/comitetul-stiintific.pdf 

  Editorial Board / Referent stiintific (domeniul economie) al colectiei stiintifice “Quaderni di Diritto, 
Economia e Finanza” al Departamentului SEFISAST, al Facultatii de Economie, Universitatea de 
Studii din Messina, Italia, ISBN 88-7820-258-4 

 Editorial Board / Referent stiintific al revistei CACTUS JOURNAL OF TOURISM, ISSN: 2247-
3297 online, http://www.cactus-journal-of-tourism.ase.ro/editorial.asp 

 Membra Comitet stiintific in cadrul Fundatiei “CUTGANA - Centro Universitario per la Gestione e 
la Tutela degli Ambienti Naturali e degli Agroecosistemi” al Universitii de Studii din Catania, Italia, 
http://www.cutgana.unict.it/component/k2/608 
CUTGANA este prima instituție de învățământ italian recunoscuta de UICN (Uniunea 
Internațională pentru Conservarea Naturii), cea mai prestigioasa organizație în domeniul 
conservării naturii, http://www.cutgana.unict.it/news/cutgananews/798/il-cutgana-e-nuovo-
membro-dell-unione-mondiale-per-la-conservazione-della-natura-iucn 

  Cercetător ştiinţific în “Centro di ricerca per l’economia, l’ambiente ed il territorio” (CREAT ), 
Italia, Directorul centrului: Prof. Pasquale Novak, de la 07/2007 şi până în prezent,  

http://www.amfiteatrueconomic.ro/BordEditorial_EN.aspx
http://www.journals4free.com/link.jsp?l=28798005
http://www.revistadeturism.ro/content/view/13/28/lang,english/
http://www.ramp.ase.ro/index.php?pageid=2
http://www.igi-global.com/journal/international-journal-innovation-digital-economy/1133
http://amphitheatreconferences.gm.ro/publications/ijrt/editorial-board/
http://ect.ucdc.ro/mat/comitetul-stiintific.pdf
http://www.cactus-journal-of-tourism.ase.ro/editorial.asp
http://www.cutgana.unict.it/component/k2/608
http://www.cutgana.unict.it/news/cutgananews/798/il-cutgana-e-nuovo-membro-dell-unione-mondiale-per-la-conservazione-della-natura-iucn
http://www.cutgana.unict.it/news/cutgananews/798/il-cutgana-e-nuovo-membro-dell-unione-mondiale-per-la-conservazione-della-natura-iucn
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  Membru a “Centrul Internaţional de Management Public” (CIMP) - ASE, Directorul centrului: 
Prof. Dr. Armenia Androniceanu, de la 02/2007 şi până în prezent, 
http://www.cicmp.ase.ro/cicmpen/index.html  

 din 2013, Membru al Codacons Sicilia, Departamentul de Mediu (Coordonarea asociațiilor pentru 
protectiea mediului și a drepturilor consumatorilor) 

  Membru al AJTR (Association des Journalistes du Tourisme de Roumanie) din 2010, vice 
presidente – Constanta; 

  9 cărţi cu ISBN publicate în edituri recunoscute CNCSIS din străinătate (Italia) 

  Articole/studii/comunicări publicate în reviste de tip ISI Thomson Reuters de circulaţie 
internaţională – 6 

  Articole/studii/comunicări publicate în reviste de tip BDI de circulaţie internaţională - 20 

  Articole/studii/comunicări publicate în reviste de tip B şi B+ de circulaţie naţională - CNCSIS -16 

  Articole/studii/comunicări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale 
recunoscute din ţară şi străinătate- peste 50 

  Am fãcut parte din colectivele de cercetare - dezvoltare în cadrul a 21 proiecte: 8 granturi 
internaţionale în calitate de director, 1 cu mediul de afaceri obţinut prin competiţie deschisã iar in 
13 proiecte de cercetare anuale şi multianuale, am avut calitatea de membru  

  Membra in comitetul ştiinţific al simpozionului ştiinţific (3rd International Symposium)  

“Globalization and Convergence in Economic Thought” Faculty of Economics, Academy of 
Economic Studies (ASE), 11th-12 rd of December 2009, Bucharest 

  Membra in comitetul ştiinţific al The International Conference “Tourism, between Regional 
Development and Global Economic Crisis”, on 22nd-23rd May 2009, Suceava, Romania 

  Presedinte Comitet stiintific al “The 2009 International Conference on Tourism  Universitatea de 
Studii din Messina, Italia, Messina 22-25 Aprilie 2009 

  Presedinte comitet de organizare “The 2009 International Conference on Tourism”, Universitatea 
de Studii din Messina, Italia, Messina 22-25 Aprilie 2009 

  Presedinte Comitet stiintific al Workshop on "Sustainable tourism within High Risk areas of 
environmental crisis", Universitatea de Studii din Messina, Italia, Messina 22-25 Aprilie 2009 

  Presedinte comitet de organizare al Workshop on "Sustainable tourism within High Risk areas of 
environmental crisis", Universitatea de Studii din Messina, Italia, Messina 22-25 Aprilie 2009 

  Membra in comitetul ştiinţific si Chairman la QIEI 2008 International Conference on Quality-
Innovation-European Integration, 18-20 septembrie 2008, Sibiu, Romania 

  Membra in comitetul stiintific al Simpozionul Internaţional „Economie europeană: prezent şi 
perspective” – „Dimensiunea economico juridic a integrării româniei în structurile europene şi 
euro atlantice facultatea de ştiinţe şi administraţie publică Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava 
sub egida AFER 6 - 8 iunie 2008 

  Membra in comitetul stiintific al Simpozionul Internaţional “Economics, Communication, 
Globalization in Knowledge-based Society”, 5-6 Aprilie 2008, Bucarest, Romania, organizat de 
ASE – Facultatea de Economie 

  Moderator la Conferinta "Turismo, Istruzione e Sviluppo Economico", relator invitat Prof. Carmen 
Lizárraga Mollinedo, Universitatea din Granada, Spania, organizat de Facultatea de Economie, 
Universitatea de Studii din Messina, Italia, 3 decembrie 2004 

 Membra din 2002 a AGEI (Associazione Italiana Insegnanti Geografia-Sezione Regione Sicilia) 

  Membra în comisiile de susţinere a tezelor de doctorat  

 Profesor indrumator al doctoranzilor din ASE Bucuresti in mobilitate la Universitatea din Messina-  
in cadrul Project “PhD in economics at standards of the Europe’ knowledge”(DoEsEC)” 
(POSDRU/88/1.5/S/55287) 

 Profesor indrumator al postdoctoranzilor din ASE Bucuresti in mobilitate la Universitatea din 
Messina in cadrul Graduation diploma for the postdoctoral program Social European Fund, 
POSDRU /89/1.5/S/59184 Postdoctoral research performance and excellence in economic 
sciences in Romania, Academy of Economic Studies, Bucharest 

 Profesor indrumator al doctoranzilor din ASE Bucuresti in mobilitate la Universitatea din Messina 
in cadrul Project „Doctoral Programme and PhD Students within the Triangle Education -
Research-Innovation (DOC-ECI)” (POSDRU/6/1.5/S/11) 

http://www.cicmp.ase.ro/cicmpen/index.html
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Activitate didactică:  

Discipline  

 In Romania 

Program licenta 

 Economia intreprinderii 

 Resurse si destinatii turistice 

 Ecoturism si turism rural 

 Amenajarea turistică a teritoriului 

 Economia turismului 

 Tehnologie Hoteliera si de Restaurant 

Program masterat 

 Managementul afacerilor in turism  

 Politici si strategii in turism 

In Italia 

Program masterat 

 Economia turismului durabil 

 Economia Resurselor Naturale, ale Mediului si ale Teritoriului 

 Geografia si Politici de Mediu 

 

Anexă Lista de lucrări publicate şi a contractelor de cercetare derulate  

 
 
 

    Data 
15.11.2016                                                                                                                    Semnătura 
 
 


