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Scopul principal al acestei teze de abilitare este de a prezenta cele mai importante 

realizări în plan academic și științific, precum și planurile de dezvoltare viitoare ale carierei. 

Prezentarea rezultatelor obținute în planul cercetării științifice vizează perioada de după 

finalizarea studiilor doctorale și face referință doar la cele mai relevante publicații. 

Teza de abilitare este structurată în două părți. În prima parte a tezei, care este 

intitulată „Realizări academice, științifice și profesionale”, am prezentat separat principalele 

mele realizări în plan academic și științific obținute de la finalizarea studiilor doctorale, 

grupate pe trei direcții principale: 1) Evaluarea fenomenelor socio-economice utilizând 

cercetările de marketing, 2) Utilizarea modelelor matematice pentru eficientizarea şi 

optimizarea structurilor sortimentale de mărfuri 3) Importanţa calităţii produselor/serviciilor 

şi a protecţiei consumatorilor în economia de piaţă. 

În această parte a tezei prezint realizările mele în plan academic, ştiinţific şi 

profesional, făcând referire la activitatea de predare, granturile în care am participat ca 

membru,  activitatea de îndrumare a lucrărilor de licenţă şi disertaţie, la activitatea de 

publicare direcționată spre a facilita transferul de cunoștințe studenților şi la activităţile pe 

care le-am realizat în afara programului academic, pentru a-mi perfecţiona şi înnoi 

cunoştinţele de specialitate şi cele didactice. 

A doua parte a tezei, care se numește „Planuri de dezvoltare academică, științifică și 

profesională”, sintetizează planurile de dezvoltare a carierei, cu privire atât la activitatea din 

sfera academică, cât și la cea de cercetare şi profesională. Principalele aspecte pe care le 

menționez în această secțiune sunt legate de planurile și ideile din sfera cercetării, 

conferințele viitoare la care doresc să particip şi la fondurile externe pe care intenționez să le 

atrag în facultate prin granturi și contracte educaționale și de cercetare, în vederea stimulării 

cercetării colaborative, a îmbunătățirii activității de predare și a ofertei educaționale, precum 

și pentru creșterea vizibilității facultății noastre pe plan internațional. 

Înainte de a prezenta principalele domenii de cercetare pe care le-am  urmat după 

finalizarea studiilor de doctorat, voi face o scurtă prezentare a etapelor parcurse în cariera 

academică. Am absolvit Facultatea de Comerţ din cadrul ASE Bucureşti în anul 1986. În anul 

1994 am dat concurs pe postul de asistent la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul 

Universităţii „Transilvania” Braşov unde am fost admisă, iar în anul 1995 am fost admisă la 

doctorat în cadrul ASE Bucureşti, Facultatea de Comerţ. Teza de doctorat intitulată 



„Contribuţii la diversificarea eficientă şi optimizarea structurii sortimentale a confecţiilor 

textile echilibrate fiziologic” a fost realizată sub îndrumarea științifică a Prof.dr.Petrescu 

Viorel şi a fost susţinută în anul 2002 la ASE Bucureşti. 

În prezent sunt conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea 

Afacerilor a Universității Transilvania din Brașov, departamentul „Marketing, Turism-

Servicii şi Afaceri Internaţionale”. 

După finalizarea studiilor doctorale m-am încadrat pe trei direcţii principale de 

cercetare şi anume: Evaluarea fenomenelor socio-economice utilizând cercetările de 

marketing, Utilizarea modelelor matematice pentru eficientizarea şi optimizarea structurilor 

sortimentale de mărfuri şi Importanţa calităţii produselor/serviciilor şi a protecţiei 

consumatorilor în economia de piaţă.  

Prima direcţie se concentrează pe utilizarea cercetărilor de marketing pentru a evalua 

anumite atitudini şi comportamente ale populaţiei României în ceea ce priveşte anumite 

aspecte legate de calitatea vieţii, respectiv relaţia dintre concurenţa pe piaţa serviciilor 

educaţionale universitare şi protecţia drepturilor şi intereselor studenţilor, consilierea 

vocaţională a elevilor şi siguranţa rutieră. Rezultatele acestor evaluări pot fi utile instituţiilor 

şi autorităţilor naţionale abilitate, pentru a lua măsuri de îmbunătăţire a calităţii vieţii 

cetăţenilor.  

A doua direcţie reprezintă într-o oarecare măsură continuarea temei tezei de doctorat. 

Modelele matematice, au fost utilizate pentru optimizarea unei structuri sortimentale de 

confecţii textile din punct de vedere al proprietăţilor fiziologice raportate la costul de 

producţie, cât și pentru a determina o gamă sortimentală eficientă, atât din punct de vedere al 

numărului de articole, cât şi al cantităţii optime ce trebuie produsă din fiecare.  

A treia direcţie se axează pe cercetarea calităţii produselor şi serviciilor şi legătura 

acesteia cu protecţia consumatorilor. În acest sens am realizat o serie de cercetări la nivelul 

oraşului Braşov pentru a evidenţia cunoştinţele populaţiei acestui oraş referitoare la modul 

de identificare a  caracteristicilor de calitate ale produselor/serviciilor, la cunoştinţele despre 

existenţa şi depistarea produselor contrafăcute, la pericolul reclamelor subliminale şi măsura 

în care acestea le influenţează comportamentul de cumpărare, dar şi la cunoaşterea şi 

conştientizarea de către braşoveni a drepturilor lor în calitate de consumatori. 

Pe lângă aceste trei direcţii de cercetare, în ultimii cinci ani, mi-am îndreptat atenţia 

şi către o a patra direcţie, legată de implementarea strategiilor de calitate în cadrul 

organizaţiilor, rolul acestor strategii şi efectele pe care implementarea lor îl determină la 

nivelul organizaţiilor. Pe această direcţie, am scris o serie de articole publicate în reviste 



BDI şi lucrări prezentate în cadrul unor conferinţe ştiinţifice, dar şi o carte publicată în 

editura Lambert Academic Publishing, ISBN 978-3-659-62623-4, intitulată “Quality 

management for products and services”. De asemenea, îndrum şi masteranzi în realizarea 

lucrărilor de disertaţie pe teme legate de Managementul calităţii. 

Un punct important al activităţii mele de cercetare îl reprezintă utilizarea cercetărilor 

de marketing cantitative, care permit obţinerea de rezultate cantitative (statistice), utilizând o 

serie de tehnici specifice, în special sondajul pe bază de chestionar. Un alt punct important 

în activitatea de cercetare este şi utilizarea unor modele matematice şi, propunerea utilizării 

acestora în scopul optimizării şi eficientzării unei structuri sortimentale de confecţii textile.  

Un obiectiv major al activităţii mele de cercetare de până acum a fost să aduc 

contribuții inovative la literatura de specialitate. Acest aspect a fost subliniat în teza de 

abilitare. Voi urma acest obiectiv și în viitor, atât în activitatea de cercetare cât şi în 

coordonarea lucrărilor de licenţă, disertaţie şi  sper, de doctorat. Contribuțiile inovative 

reprezintă în prezent o condiție absolut necesară pentru publicarea în reviste și edituri de 

prestigiu internațional, fiind totodată o măsură a recunoașterii performanței în activitatea de 

cercetare. 

 


