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În procesul dezvoltării contemporane, multiple modificări au avut loc în societatea modernă, 

rolul omului se amplifică, datorită, îndeosebi capacităţii sale creatoare de valori, iar efectele sunt 

vizibile inclusiv in ceea ce priveste valorificarea superioară a resurselor naturale. Astfel ca factorul 

uman prin valorificarea rationala a resurselor in general si a celor limitate in special devine elementul 

central al dezvoltării durabile. 

Evoluţia concurenţei ca urmare a globalizarii a generat mecanisme economice noi, a 

transformat stări de fapt, generând extrateritorializarea activităţii de producţie, repartiţie, schimb şi 

consum. Globalizarea concurenţei şi internaţionalizarea diverselor interese economice au drept 

consecinta deschiderea spaţiilor economice locale şi naţionale catre economia globala. 

Astfel s-a generat necesitatea orientării spre client, iar modificarea exigenţelor consumatorilor 

obligă organizaţiile să se focalizeze pe crearea şi respectiv oferirea de valoare pieţei prin: inovare 

continua, estetica noua, experienţă unică. În aceste condiţii, succesul companiilor nu mai depinde în 

mod decisiv de facilităţile de producţie ori de capitalul material, cum se întâmpla în secolul precedent. 

Aceste elemente adaugă valoare suplimentară produselor şi serviciilor furnizate de firmă clienţilor 

săi, dar si firmei însăşi. 

Inteligenţa umană devine factorul primordial în averea organizaţiilor, iar recunoaşterea importanţei 

valorii bunurilor intangibile, în special cunoaşterea, reprezintă caracteristici ale noii economii. 

Una dintre principalele trăsături ale cunoaşterii este recunoaşterea importanţei valorii 

bunurilor intangibile. Prezentarea insuficientă a activelor intangibile în bilanţ nu conferă situaţilor 

financiare calitatea de resursă completă de informaţii. La ora actuală, situaţiile financiare ale 

organizaţiilor reflectă doar o parte a activelor intangibile, deşi în cele mai multe organizaţii acestea 

au devenit principalii generatori de venituri şi cheltuieli. In consecinta, aceste active nu sunt 

exploatate la adevărata lor valoare. Mai mult decât atât, informaţiile contabile referitoare la aceste 

resurse intangibile sunt sărace sau aproape inexistente. 

În prezentul material, cu titlul Aspecte ale Dezvoltarii Durabile: turism, mediu si agricultura, 

sunt evidenziate principalele momentele din parcursul meu profesional, precum si principalele 

contribuții teoretico-metodologice dezvoltate în proiecte derulate după obținerea titlului de doctor. 

Alegerea tematicii abordate în această teză de abilitare reprezintă realizările mele științifice, 

profesionale și academice deoarece tematica abordată reprezintă domeniul meu de activitate continua, 

profesională și științifică. 

Stuctura prezentului material respectă Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului 

Educației Naționale OM Nr. 3121 din 27 ianuarie 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, partea 

I, nr. 107/10.II. 2015. 

Autoarea tezei își propune, așa cum se solicită în normele metodologice menționate, să indice 

evoluția profesională și a carierei academice, să prezinte contribuțiile semnifica tive pentru domeniul 

Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, să prezinte contribuțiile personale în planul cercetării 

și al publicațiilor științice, pentru ca în final să indice viitoarele direcții sau teme majore de cercetare 

în cadrul școlii doctorale, domeniul Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor. 

Am obţinut titlul de Doctor in Stiinte în anul 2007 la Universitatea de Studii din Messina, Italia, 

titlu succesiv echivalat in Romania prin Diploma de Doctor în Economie, Atestat Seria J Nr. 0000061 

(Nr. 23270 din 08.11.2007). 

Activitatea academică/învăţământ am desfasurat-o în calitate de titular, in Romania la 

urmatoarele discipline – in cadrul programului de licenta - Resurse si destinatii turistice, Ecoturism 

si turism rural, Amenajarea turistică a teritoriului, Economia turismului, Economia intreprinderii, 

Tehnologie Hoteliera si de Restaurant, iar in cadrul programului de masterat Managementul 

afacerilor in turism, Politici si strategii in turism si Protectia consumatorului in turism. 



In Italia, in cadrul Universitatii de Studii din Messina, Facultatea de Economie, din luna 

noiembrie 2005 sunt titulara cursurilor şi a seminariilor la disciplinele: in cadrul programului de 

licenta - Economia del turismo sostenibile (Economia turismului durabil), Geografia e Politica 

dell’Ambiente (Geografie si Politici de Mediu), iar in cadrul programului de masterat „Economia del 

turismo sostenibile”la disciplina Economia delle Risorse Naturali, dell’Ambiente e del Territorio 

(Economia Resurselor Naturale, ale Mediului si ale Teritoriului). 

Mentionez faptul ca din ianuarie 2006 si pana in prezent am avut calitatea de membra a 

Colegiului Doctoral in “Discipline Economiche, Statistiche e Tributarie” al departamentului  de 

Scienze Economiche, Finanziarie, Sociali, Ambientali, Statistiche e del Territorio (SEFISAST) , 

Universitatea din Messina, Italia si ca am fost coordonator de doctorat in cadrul a 11 teze de doctorat 

indrumand cu succes cei 11 Doctori in Economie in cadrul a trei Scoli Doctorale1 si anume: 

2006 – Doctorat in “Sviluppo turistico ecosostenibile” (Dezvoltarea turismului durabil), Ciclul XXI; 

2007 - Doctorat in “Turismo sostenibile, Fiscalità di vantaggio, Metodi statistici per l’ambiente e la 

qualità” (Turism durabil, Sisteme Financiar-Fiscale favorabile, Metode statistice pentru mediu și 

calitate) Ciclul XXII; 

2008 - Doctorat in “Turismo sostenibile, Fiscalità di vantaggio, Metodi statistici per l’ambiente e la 

qualità” (Turism durabil, Sisteme Financiar-Fiscale favorabile, Metode statistice pentru mediu și 

calitate), Ciclul XXIII; 

2009 - Doctorat in “Turismo sostenibile, Fiscalità di vantaggio, Metodi statistici per l’ambiente e la 

qualità” (Turism durabil, Sisteme Financiar-Fiscale favorabile, Metode statistice pentru mediu și 

calitate), Ciclul XXIV; 

2010 - Doctorat in “Discipline Economiche, Statistiche e Tributarie” (Stiinte Economice, Statistice 

si Financiar-Fiscale), Ciclul XXV, Ciclul XXVI; 

Mentionez ca am coordonat urmatorii doctoranzi spre obtinerea titlului de Doctor in Economie: 

1. Bonanno Maria Grazia (ciclul XXI 2005-2008) – “Mobilità sostenibile (Mobilitate durabilă)”, 

domeniul Economie (S.S.D.: SECS P/03) 

2. Battaglia Graziella (Ciclul XXII 2006-2009) – “Impatti economici ed ambientali prodotti 

dall'attività del turismo crocieristico (Impacturi economice și de mediu produse de turismul 

de croazieră)”, domeniul Economie (S.S.D.: SECS P/03) 

3. Minutoli Angelo (Ciclul XXII 2006-2009) - “L’applicazione di internet nel mercato turistico: il 

turismo on line (Impactul internetului asupra industriei turistice: turismul on-line)”, 

domeniul Economie (S.S.D.: SECS P/03) 

4. Ciccarelli Massimo (Ciclul XXII 2006-2009) – “I criteri per la valutazione della efficienza degli 

incentivi pubblici finalizzati alla riqualificazione ed al potenziamento delle strutture ricettive della 

Regione Sicilia (Criteriile de evaluare a eficienței stimulentelor guvernamentale care vizează 

modernizarea și extinderea structurilor de cazare în regiunea Sicilia)”, domeniul Economie 

(S.S.D.: (SECS P/03) 

5. Ponticorvo Giuseppe (Ciclul XXII 2006-2009) “Applicazione e Organizzazione dei STL in Italia 

(Aplicarea legislatiei și organizarea sistemelor turistice locale în Italia)”, domeniul Economie 

(S.S.D.: SECS P/03) 

6. Scalia Emanuela (Ciclul XXIII 2007-2010) - “Il mercato crocieristico nel mediterraneo: porti e 

cruise operator un sistema di relazioni (Piața turismului de croazieră mediteranean: 
interconexiunile sistemului port - cruise operator)”, domeniul Economie (S.S.D.: SECS P/03) 

                                                 
1 conform documentatiei atasate la dosar 



7. Anzalone Massimo (Ciclul XXIII 2007-2010) – “La valutazione della sostenibilità del Turismo: 

Proposta di realizzazione di una struttura ibrida di contabilità integrata turismo – ambiente 

(Evaluarea durabilității turismului: Propunere pentru realizarea unei sistem hibrid de 

contabilitate integrata turism– mediu)”, domeniul Economie (S.S.D.: SECS P/03) 

8. Giurrandino Angela (Ciclul XXIV 2008-2011) - “Il codice del turismo: luci e ombre (Codul de 

turism: aspecte pozitive si negative)”, domeniul Economie (S.S.D.: SECS P/03) 

9. Cangemi Alessandra (Ciclul XXIV 2008-2011) - “La valorizzazione delle strade del vino nella 

provincia di Trapani: un sistema di integrazione della qualità e dei prodotti enogastronomici  
(Dezvoltarea rutelor tematice in provincia Trapani: Drumul Vinului - sistem de imbunatatire 

al calitatii produselor vitivinicole si gastronomice)”, domeniul Economie (S.S.D.: SECS P/03). 

10. Paratore Simone (Ciclul XXVI 2011-2014) – “Ricettività turistica e valarizzazione delle aree 

rurali (Structuri de cazare turistică și dezvoltarea zonelor rurale)”, domeniul Economie 

(S.S.D.: SECS P/03). 

11. Barbera Nino (Ciclul XXVI 2011-2014) – “Ambiente è sviluppo turistico (Mediul si 

dezvoltarea turimului)”, domeniul Economie (S.S.D.: SECS P/03). 

 

Particip la aceasta procedura de abilitare tocmai pentru a da continuitate calitatii de coordonator 

de doctorat inceputa la Universitatea din Messina. 

De asemenea am avut calitatea de scientific advisor in cadrul a mai multor proiecte POSDRU 

ale ASE Bucuresti, indrumand activitatea PhD student in mobilitate la Universitatea de la Messina, 

etc., conform documentatiei atasate la dosar. 

Performanţa în învăţământul superior, preocupările ce vizează calitatea mediului prin abordări, 

realizarea de analize şi studii care implementate în activitatea de turism pot conduce la valorizarea 

superioara a resurselor disponibile, atat tangibile cat si intangibile. Am abordat astfel managementul 

activitatilor de turism, al politicilor si strategiilor pentru fundamentarea si practicarea unui turism cat mai 

durabil, dezvoltarea competențelor în domeniul sustenabilităţii mediului de afaceri si a mediului 

inconjurator la studiile de master, continuand activitatea cu pasiunea care ma caracterizeaza in cadrul 

indrumarii tezelor de doctorat prin variatele tematici abordate. 

Pe linie ştiinţifică/cercetare rezultatele s-au concretizat atat în publicaţii ştiinţifice cat si in 

implementarea de granturi/proiecte de cercetare care evidentiaza relevanţa şi originalitatea propriilor 

contribuţii in cadrul stiintelor economice cu precadere în direcţii/tematici interdisciplinare care vizeaza 

domeniul economic, al economiei aplicate, al turismului in general si al turismului durabil in special, 

managementul afacerilor, al calitatii, al protectiei consumatorului şi al mediului inconjurator . 

Pe lângă cercetări ştiinţifice în acest domeniu m-am implicat şi în cadrul proiectelor POSDRU 

care abordează eficienţa pregătirii studenţilor dar şi susţinerea dezvoltării ştiintifice la nivel de 

masterat. Recunoaşterea şi impactul activităţii mele ştiinţifice sunt concretizate prin cooptarea şi 

participarea în colectivele de redacţie sau comitetele ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice 

celor mai importante la nivel naţional (conform fişei de îndeplinire a standardelor minimale - 

abilitare). 

După ce am susţinut cu succes teza de doctorat, am continuat si extins ulterior activitatea mea 

de cercetare iar expertiza dobândită în cariera didactică a permis cooptarea şi implicarea mea în cadrul 

mai multor organisme atat la nivel international cat si national, precum: 

- Centrul Universitar pentru Protecția și Managementul Mediilor Naturale și Agroecosistemelor 

/ Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli 

Agroecosistemi (CUTGANA), Catania, Italia primul centru universitar italian recunoscut 

oficial de UICN (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii - International Union for 



Conservation of Nature IUCN), cea mai importanta organizatie internationala in materie de 

conservare a naturii (din 2008 si pana in prezent); 

- Consiliul directiv a CODACONS Sicilia – Dipartimento Ambiente (Coordinamento delle 

associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori/  

Coordonarea asociațiilor pentru protectia mediului și a drepturilor consumatorilor) 

Departamentul de Mediu din Regiunea Sicilia, Italia (din 2013 si pana in prezent); 

- Consiliul directiv al CREAT “Centro di Ricerca per l’Economia, l’Ambiente e il Territorio” 

(Centrul de Cercetare pentru Economie, Mediul Înconjurător și Teritoriu) din cadrul 

Departamentului SEFISAST, Facultatea de Economie, Università degli Studi di Messina, 

Italia (din 2007 si pana in prezent) 

- Ordinul inginerilor din Provincia Messina, Italia (din 29.01.2003 si pana in prezent) 

- A.J.T.R. - Association des Journalistes du Tourisme de Roumanie (din 2010 si pana in 

prezent). 

Implicarea directă în activităţi didactice si de cercetare îmi oferă posibilitatea să promovez 

activitatea ştiinţifică prin studii şi cercetări publicate dar şi susţinerea şi coordonarea unor activitati 

educaţionale şi de cercetare la nivel international (Romania-Italia-Polonia). 

Cercetările au fost realizate în colaborare cu cercetători din aceleaşi domenii de activitate sau 

din domenii conexe (economia turismului, economia turismului durabil, economia agri-alimentara, 

economia mediului, economia serviciilor, administrarea afacerilor, managementul calităţii, ingineria 

calitatii, design industrial, management strategic, managementul întreprinderilor de servicii publice, 

etc.), colegi menţionaţi ca şi coautori în lucrările ştiinţifice din cadrul bibliografiei. 

Astfel am elaborat: 

• 9 cărţi cu ISBN publicate în edituri recunoscute CNCSIS si 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) 

Deasemenea sunt in bordul editorial a 2 reviste ISI Thomson Reuters si alte 7 recunoscute 

CNCSIS B+. 

În prima parte a acestei teze de abilitare prezint succint principalele mele realizări științifice, 

profesionale şi academice din perioada de după obţinerea titlului de doctor până în prezent. În cea de a 

doua parte este schiţat planul de dezvoltare al carierei mele ştiinţifice şi academice, precizând totodată şi 

liniile principale de acțiune pentru atingerea obiectivelor formulate. În ultimul capitol al tezei de abilitare 

prezint planul de evoluţie şi cercetare a propriei cariere profesionale, ştiinţifice şi academice. În 

continuare, am inclus lista publicaţiilor mele, cu evidentierea celor mai semnificative contribuţii ştiinţifice 

personale. În finalul tezei de abilitare prezint referinţele bibliografice folosite. 

Direcţiile de cercetare dezvoltate până acum vor fi continuate, aprofundate şi va lorificate, iar 

noile direcţii vor fi în conexiune cu cele actuale. Direcţionarea către cercetarea inteligentă este o 

prioritate generată şi de programul “Orizont 2020”. Obligatoriu cercetarea aplicativă va fi direcţionată 

către beneficiarii din mediul socio-economic din regiunea Sicilia, iar pe plan naţional problemelor 

sensibile ce leaga practicarea turismului in diferitele sale forme intr-un mediu inconjurator cat mai 

prietenos fata de natura. 

Astfel pe plan profesional îmi propun conducerea de teze de doctorat si in Romania, tara mea de 

origine, în domeniul Stiinte economice si administrarea afacerilor: dezvoltarii durabile, dezvoltarii 

durabile a turismului, Managementului (economia turismului si a turismului durabil, economia agro-

alimentara, economia mediului, economia serviciilor, managementul calităţii, managementul 



întreprinderilor de servicii publice) implicarea şi participarea la acreditarea şi consolidarea acestui 

domeniu de doctorat la Academia de Studii Economice din Bucuresti. 

 


