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Abstract 
 
 

Gradul de maturitate al oricărui cadru didactic sau cercetător este dat de abilitatea sa de a 

transmite cunoștințele dobândite și de a forma tineri cercetători. Cu acest scop am realizat și depus 

această lucrare de abilitare, care conform metodologiei actuale prezintă opera omnia realizată până 

în preznt și care să susțină capacitatea candidatei de a coordona proiecte doctorale care să 

contribuie la dezvoltarea cunoștințelor în domeniu.  

Prezenta lucrarea de abilitare este structurată în trei părți, care să ofere o imagine de 

ansamblu asupra cercetărilor și carierei didactice a candidatei. În prima parte a lucrării sunt 

prezentate etapele parcurse în formarea profesională a candidatei, la universități din țară și din 

străinătate. Rezultatele obținute în cariera academică sunt prezentate pe trei direcții distincte.  

În planul cercetării sunt enumerate principalele realizări, care constau în 2 cărți publicate 

în calitate de unic autor, 1 carte publicată în calitate de co-autor, 4 articole indexate în Web of 

Konwledge cu factor de impact nenul (și scor absolut de influență nenul), 26 de articole publicate 

la conferințe internaționale a căror volum este indexat în Web of Knowledge – Conference 

Proceedings, 23 de articole publicate în reviste naționale și internaționale indexate în baze de date 

internaționale, 5 conferințe internaționale externe (altele decât cele indexate în Web of Knowledge 

– Conference Proceedings), 7 conferințe naționale, 2 capitole de carte publicate în edituri naționale 

de prestigiu și un capitol și o carte editată. Impactul acestor publicații se poate vedea în cele 38 de 

citări în Web of Knowledge și un indice Hirsch de 4 sau în cele 229 de citări în Google Scholar și 

un indice Hirsch de 9.  

Pe plan didactic sunt prezentate cursurile ținute de candidată, în special cele de la 

programele de studii ale Facultății de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, la 

secțiile germană și engleză. Capacitatea de coordonare și îndrumare științifică ale candidatei sunt 

dovedite și de cele 257 de lucrări de licență și cele 116 lucrări de disertație îndrumate. Pe lânga 
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aceasta candidata face parte din 12 comisii de îndrumare la doctorat la Școala Doctorală 

Administrarea Afacerilor și Școala Doctorală Marketing din cadrul ASE București.  

Pe plan administrativ sunt prezentate realizările candidatei în calitatea de Prodecan al 

Facultății de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, dar și activitatea în calitate de 

membru în diverse foruri de reprezentare, asociații sau organisme profesionale legate de educație. 

În cea de-a doua parte a lucrării sunt prezentate principalele rezultate ale cercetărilor, 

structurate în patru subcapitole: unul dedicat articolelor publicate în domeniul administrării 

afacerilor în general, unul dedicat articolelor publicate în domeniul comportamentului 

consumatorului (perioada postdoctorală), un capitol dedicat controlling-ului în activitatea de 

marketing (perioada doctorală) și unul dedicat managementului și marketingului universitar.  

În primul subcapitol sunt prezentate rezultatele cercetărilor generale în domeniul 

administrării afacerilor. Aceste cercetări au fost publicate într-o carte în calitate de co-autor, 2 

articole în reviste indexate în ISI Web of Knowledge cu factor de impact nenul (și cu scor absolut 

de influență nenul), 9 articole în reviste de specialitate indexate în baze de date internaționale, 8 

articole prezentate la conferințe internaționale a căror volum este indexat în ISI Web of Knowledge 

și 1 conferință internațională. Preocupările generale din domeniul administrării afacerilor cuprind 

teme precum modele de excelență în afaceri (articolul Correlations within the EFQM Business 

Excellence Model by Applying a Factor Analysis, Amfiteatru Economic, 2017), noi dezvoltări în 

domeniul percepției brandingului (articolul Differences in the clothing brand perception 

depending on generation, Industria Textilă, 2017) sau a mobile-marketingului (articolul Mobile 

Marketing - The Marketing for the Next Generation, Management & Marketing, 2010). De 

asemenea sunt tratate teme privind dezvoltarea sustenabilă a afacerilor (articolul Indicators used 

for the Performance Measurement of Sustainable Development, 2009) sau a analizei relațiilor de 

colaborare în lanțul de distribuție (articolul Power and Satisfaction in the Retailer-Producer 

Relationship, Management & Marketing, 2008). 

În cel de-al doilea subcapitol sunt prezentate rezultatele cerectărilor realizate în perioada 

postdoctorală și care au ca tema comportamentul de consum. Aceste rezultate au fost publicate 

într-o carte la editura ASE, 1 capitol de carte publicat la o editura Springer, S.U.A., 1 articol 

publicat într-o revistă indexată în ISI Web of Knowledge cu factor de impact nenul, 9 articole 

publicate în reviste indexate în baze de date internaționale, 8 articole publicate în volumele unor 

conferințe internaționale, a căror volum este publicat în ISI Web of Knowledge și alte 4 publicații. 
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Principalele rezultate din această perioada se referă la factori ce influențează comportamentul de 

consum pe internet (articolul: The Risk Perception for Consumer Segments in E-Commerce and 

its Implication for the Marketing Strategy, Amfiteatru Economic, 2010) dar și o clusterizare a 

consumatorilor români privind bunurile de larg consum (articolul: Clusters of consumer behavior 

for food and near-food products in Romania, Management & Marketing, 2011). Majoritatea 

articolelor publicate în acest domeniu se referă la diverse elemente emoționale și cognitive care 

apar în decizia de cumpărare și modul în care companiile pot influența aceste decizii ale 

consumatorilor. Se analizează în principal grupele de consumatori care sunt influențați de diverse 

impulsuri de moment și care cumpără într-o pondere mai mare produse neplanificate. Un aspect 

analizat în toate aceste articole este rațiunea (dacă există) care stă în spatele acestor decizii.  

În cel de-al treilea capitol sunt prezentate cercetările realizate în perioada doctorală, despre 

implementarea marketing-controllingului în România. Aceste cerectări au fost prezentate în cartea 

Marketing-Controlling – Măsurarea perfromanței în marketing, Editura Economică, 2009, dar și 

în 5 articole indexate în baze de date internaționale, 2 articole prezentate la conferințe a căror 

volum a fost indexat în Web of Knowledge și alte trei conferințe. La acestea se adaugă un capitol 

de carte publicat la o editură din străinătate în anul 2017. Principalul obiectiv al acestor lucrări a 

fost să delimiteze conceptul de controlling, respectiv de marketing-controlling, care la vremea 

respectivă avea diverse înțelesuri. De asemenea a fost prezentat un portofoliu de instrumente de 

controlling structurate în instrumente generale de controlling, instrumente dedicate evaluării 

clienților și instrumente de măsurarea a performanței celor patru politici ale mixului de marketing.  

În cel de-al patrulea capitol sunt prezentate rezultatele cercetărilor realizate în domeniul 

managementului și marketingului universitar. Aceste preocupări au pornit de la dorința candidatei 

de a armonizează preocupările științifice cu experiența reală din activitatea de la facultate. Aceste 

rezultate au fost diseminate într-un articol într-o revistă indexată în Web of Knowledge cu factor 

de impact nenul (și scor absolut de influență nenul), 1 articol într-o revistă indexată în baze de date 

internaționale și în 8 articole publicate în volumele conferințelor internaționale a căror volum este 

indexat în Web of Knowledge. Majoritatea cercetărilor din acest domeniu sunt legate de măsurarea 

satisfacției studenților și influența acesteia asupra performanței unei universități. O preocuparea a 

candidatei a fost determinarea elementelor ce influențează satisfacția generală a studenților 

(articolul Research regarding the Correlations among Factors influencing the Satisfaction of 

Students in a University, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 
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2017) și în special influența satisfacției cu activitățile didactice asupra satisfacției generale ale 

studenților (articolul The Quality of Knowledge Flows and its Impact on the Intellectual Capital 

Development of a University, ECIC, 2011). De asemenea au fost realizate și alte articole privind 

relația dintre performanța academică a studenților și satisfacție și alte studii similare.  

În ultimul capitol al acestei lucrări de abilitare este prezentat planul de dezvoltare al 

carierei academice ale candidatei, fiind prezentate obiectivele de cercetare, obiectivele în plan 

didactic și obiective pentru activitatea administrativă.  

 


