
 

 Curriculum vitae 
Europass 

 

 
 

Informaţii personale  
 

 

Nume/Prenume 

Locul de muncă actual de muncă 

 BUTNARU, Gina-Ionela 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

Adresă loc de muncă 

Telefon 

 Bld. Carol I, nr.11 

0232/201453 

E-mail  gina.butnaru@uaic.ro 

Naţionalitate  Română 

Data naşterii  07  ianuarie 1977 

 Sex  F 
 

Experienţa profesională 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Responsabilităţi principale 

 

 

Perioada 

 

01 septembrie 2013 - prezent 

Conferenţiar dr. 

Curs şi seminarii la următoarele discipline: Administrarea Afacerilor în Turism, Crearea şi 
comercializarea produselor şi serviciilor turistice, Managementul activităţilor de turism, Gestiune 
hotelieră, Industria Ospitalităţii 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi 

Instituţie de ĩnvăţământ superior 

Susţinerea de activităţi didactice, armonizare curriculă programe de licență și master în raport cu 
cerințele pieței muncii și sistemului instituțional, coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie, membru în 
comisii de ĩndrumare doctoranzi 

 

01 octombrie 2011 – 31 august 2013 

Funcţia sau postul ocupat  Lector dr. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Curs şi seminarii la următoarele discipline: Managementul turismului, Crearea şi comercializarea 
produselor şi serviciilor turistice, Managementul activităţilor de turism, Gestiune hotelieră, Turism, 
Proiecte economice în turism 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Instituţie de ĩnvăţământ superior 

 

 

Perioada  01 mai 2012 – 31 iulie 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Lector invitat 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Cercetare documentară la Bilblioteca Manchester Metropolitan University, Hollings Faculty,  the 
Library Resources şi participarea la conferinţe, seminarii şi întâlniri cu profesori şi cercetători 

Numele şi adresa angajatorului   Department of Food and Tourism Management of Manchester Metropolitan University UK 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activităţi de cercetare ştiinţifică -  supervizor ştiinţific: Principal Lecturer Ph.D. Amanda Miller 



 

Perioada  01 octombrie 2010 – 29 aprilie 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Formator 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Titlu proiect: Creşterea competitivităţii pe piaţa muncii prin calificare, Contract POSDRU: POSDRU 
/80/2.3/S/48225, Perioada de implementare: 01.07.2010 – 30.06.2012, Regiuni  implicate: Vest şi 
Centru 

Numele şi adresa angajatorului   AGROM-RO, Sângeorgiu de Mureş, Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activităţi de instruire teoretică şi practică în domeniul turismului, prin cursuri de calificare în meseriile 
de Tehnician în hotelarie şi Administrator pensiune turistică 

 

Perioada  01 octombrie 2011 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Reviewer 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Participare activă în procesul de peer-review pentru International Journal of Business and 
Management Tomorrow,  http://www.ijbmt.com/reviewers.php 

Numele şi adresa angajatorului   International Journal of Business and Management Tomorrow, India 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 peer-review 

 

Perioada  01 octombrie 2007 – 30 septembrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent dr. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Curs şi seminarii la următoarele discipline: Gestiune hotelieră, Managementul turismului, 
Merchandising, Managementul comerţului, Crearea şi comercializarea produselor şi serviciilor 
turistice, Economia şi managementul turismului 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Instituţie de ĩnvăţământ superior 

 

 

Perioada  25 februarie 2005 – 30 septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat  Preparator drd. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 seminarii la următoarele discipline: Gestiune hotelieră, Managementul turismului, Merchandising, 
Managementul comerţului, Crearea şi comercializarea produselor şi serviciilor turistice. 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Instituţie de ĩnvăţământ superior 

 

 

Perioada  01 octombrie 2002 – 24 februarie 2005 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent colaborator 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 seminarii la următoarele discipline: Gestiune hotelieră, Managementul turismului, Merchandising, 
Managementul comerţului, Crearea şi comercializarea produselor şi serviciilor turistice. 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Instituţie de ĩnvăţământ superior 

 

 

Perioada  Iunie 1999 – februarie 2005 

Funcţia sau postul ocupat  contabilă 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Participarea la realizarea lucrărilor privind întocmirea dosarelor de evidenţe contabile. 

Numele şi adresa angajatorului   SC VEGA SRL, Str.Sf.Lazar, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Servicii financiar contabile 

 

Perioada  Iunie 1996 – Noiembrie 1997 

Funcţia sau postul ocupat  contabilă 



Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Participarea la realizarea lucrărilor privind întocmirea dosarelor de evidenţe contabile. 

Numele şi adresa angajatorului   Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Filiala Iaşi. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Servicii financiar contabile 

 

Educaţie şi formare 
 

 

Perioada  01 noiembrie 2010 –  28 februarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută  Postdoctorandă la ASE Bucureşti 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Titlul proiectului: PERFORMANŢĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN CERCETAREA POSTDOCTORALĂ ÎN 
DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA  -  contract POSDRU/89/1.5/S/59184 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE  DIN BUCUREŞTI (A.S.E.)  

 
 

Perioada  21 martie 2009 – 25 aprilie 2009 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de Formator 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Program de iniţiere, formare şi perfecţionare cu durată de 90 ore pentru  ocupaţia de formator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului împreuna cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse 

 
 

Perioada  2003 – mai 2009 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de doctor 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Doctorat (fără frecvenţă), tema tezei de doctorat: Strategii manageriale pentru asigurarea calităţii 
produselor şi serviciilor turistice. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Iaşi 

 

Perioada  2002-2003 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Studii postuniversitare de profesionalizare didactică 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Studii organizate de Departamentul de pregătire a personalului didactic, din cadrul Facultăţii de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi (România) 

 

Perioada  2002-2003 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Studii Aprofundate 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Specializarea - Crearea şi administrarea întreprinderilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Iaşi 

 

Perioada  2000-2002 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de licenţă 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Studii superioare, specializarea - Turism şi servicii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Iaşi 

 

Perioada  1997-2000 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de licenţă 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Colegiul  - Conducerea unităţilor comerciale şi de turism  

Numele şi tipul instituţiei de  Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Iaşi 



învăţământ / furnizorului de formare 

Perioada  1991-1995 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de bacalaureat 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Studii liceale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Liceul Economic şi de Drept Administrativ nr.1 Iaşi, specializarea Finanţe-Contabilitate 

 

Perioada  1987-1991 

Calificarea / diploma obţinută  - 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Studii gimnaziale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Sc.nr.22 Iaşi (B.P.Haşdeu) 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Limba maternă 

 - membră în proiectul LMPH «Licence Masters professionnels en management des activités 
hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et 
Moldavie» 544191-TEMPUS-1-2013-PT-TEMPUS-JPCR (director Prof. dr. Valentin Niţă)  

- membră în proiectul CNCSIS, cod.32/2006 „Platforme/laboratoare de formare şi cercetare 
interdisciplinară”. Titlul proiectului: „MEDIAEC – mijloace eficiente de dezvoltare – inovare a 
educaţiei şi cercetării interdisciplinare în formare, comunicare şi servicii”, director proiect 
prof.dr.Laurenţiu Şoitu.  

- brevet de manager în activitatea de turism, eliberat de Ministerul Turismului din România, în 
baza HG 238/2001 şi a ordinului Ministrului Turismului nr. 170/2001.  

- formator  în proiectul  - Creşterea competitivităţii pe piaţa muncii prin calificare, Contract 
POSDRU: POSDRU /80/2.3/S/48225, Perioada de implementare: 01.07.2010 – 30.06.2012, 
Regiuni  implicate: Vest şi Centru 

- referent ştiinţific pentru 2 publicaţii academice 

- recenzii 12 articole pentru publicatiile Academy of Management cu factorul de impact>5 

- coordonator 2 volume care includ cercetări ale studenţilor din cadrul specializărilor Economia 
Comerţului, Turismului şi Serviciilor (licenţă anul 3) şi Managementul Turismului (master anul 2) 

- membră în comisii de îndrumare doctorat 

 

Româna 
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
 

Engleza    B1  B1   B1   B1   B1  

Franceza    B1   B1   B1   B1   B1  

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi cunostinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Cunoştinţe aprofundate de Windows, Microsoft Office, SPSS, Winmentor, Opera, Internet Explorer,  
etc. 

 

Competenţe şi aptitudini artistice 
 

Alte competenţe şi aptitudini  

 Hobby: muzica, dansul, literatura 
 

Bune abilități de comunicare, o bună cooperare cu studenții. Lucrul în echipă, adaptabilitate mare la 
diferite tipuri de activități, personalitate inovatoare și dinamică. Aptitudini organizatorice, mobilitate 
profesională. Interes pentru îmbunătățirea formării și a competențelor profesionale. 

 
 
Iași, 21  septembrie 2017  
 

Conf.univ.dr.Gina Ionela BUTNARU 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 


