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Teza de abilitare “Provocări și perspective micro și macroeconomice la începutul 

secolului XXI” oferă o imagine de ansamblu asupra carierei academice a candidatei, evidențiind 

principalele arii de interes și rezultatele științifice obținute după dobândirea titlului de doctor în 

Economie. Lucrarea ilustrează, de asemenea, și capacitatea candidatei de a coordona tineri 

cercetători și de a colabora cu specialiști în diferite echipe de cercetare. Totodată, se conturează 

și preocupările în perspectivă ale candidatei, prin identificarea unor direcții viitoare de cercetare 

și predare, precum și a modalităților de acțiune pentru punerea în practică a acestora. Astfel, teza 

de abilitare este structurată în trei părți plus bibliografie.   

Prima parte prezintă realizările științifice și academice ale candidatei, obținute în cadrul 

activității desfășurate în Departamentul de Economie și Relații Internaționale al Facultății de 

Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Acestea 

sunt descrise atât din punct de vedere didactic, cât și din perspectiva activității de cercetare. 

Astfel, sunt evidențiate principalele arii de interes didactic, ce se regăsesc, în linii mari, și în 

direcțiile de cercetare, precum și implicarea candidatei în activitatea de coordonare și îndrumare 

a studenților și a tinerilor cercetători, cu scopul creşterii prestigiului şi a vizibilităţii cercetării din 

România. Sub aspectul activității de cercetare a candidatei, sunt prezentate atât principalele 

direcții abordate și rezultatele obținute și diseminate prin publicații și prin participări la 

conferințe științifice internaționale de prestigiu, cât și impactul, vizibilitatea și recunoașterea 

acestora în cadrul comunității academice. Citările rezultatelor activității de cercetare prezentate 

în teza de abilitare sunt detaliate în finalul acestei părți. De asemenea, este avută în vedere și 

implicarea candidatei în diferite proiecte de cercetare, în calitate de director sau membru în 

echipa de lucru. Întregul demers de cercetător al candidatei a stat sub semnul cooperării şi 

colaborării cu alţi cercetători, în vederea publicării de articole sau participării la conferinţe 

ştiinţifice. 

A doua parte a tezei de abilitare cuprinde principalele rezultate ale activității de 

cercetare științifică desfășurată de candidată în domeniul Economiei, după dobândirea titlului de 

doctor în Economie. Acestea au fost grupate pe două arii principale de interes:  



 Creșterea și dezvoltarea economică. Unul dintre principalele aspecte abordate  

vizează factorii determinanți ai creșterii și dezvoltării economice, cu sublinierea 

rolului capitalului uman (educația și sănătatea), al antreprenoriatului și al 

companiilor multinaționale și investițiilor străine. O atenție deosebită a fost 

acordată creșterii și dezvoltării economice a României, candidata tratând 

problema disparităților regionale și analizând provocările și perspectivele privind 

dezvoltarea durabilă a țării.  

 Modelul de afaceri al firmelor low-cost, din perspectiva companiilor aeriene low-

cost. Au fost analizate apariția și dezvoltarea modelului de afaceri al companiilor 

aeriene low-cost, candidata făcând un studiu detaliat pe operatorul Ryanair. 

Întrucât activitatea companiilor aeriene depinde, în mare măsură, de fluctuațiile 

economico-financiare globale, a fost necesară prezentarea impactului crizei 

economico-financiare mondiale asupra operatorilor low-cost. Candidata a analizat 

în detaliu acest subiect pe cazul companiilor aeriene din Europa.  

Această a doua parte a tezei de abilitare însumează fragmente reprezentative ale unor 

lucrări publicate, prezentându-se succint contextul general al cercetării, scopurile și obiectivele 

propuse, metodologia de cercetare și rezultatele obținute.  

Cea mai mare parte a studiilor prezentate reflectă rezultatul activității de cercetare 

desfășurate în cadrul a două proiecte obținute de candidată printr-o competiție națională și una 

internă, respectiv un proiect de cercetare postdoctorală, finanțat prin fonduri europene, și un 

grant pentru tineri cercetători, finanțat de către Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

A treia parte a tezei de abilitare cuprinde o prezentare a direcțiilor viitoare de cercetare 

și predare, pornind de la scopuri, obiective, strategie și tactici ce reflectă modalitățile concrete de 

acțiune. Sunt avute în vedere aceleași domenii mari de interes, corelate și cu profilul activităților 

didactice desfășurate de candidată la programele de studii de licență și masterat din cadrul 

Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Astfel, temele de cercetare propuse îi vor permite 

candidatei să obțină contribuții valoroase la literatura de specialitate, îi vor asigura o mai mare 

actualitate a materiilor predate și îi vor influența pozitiv abilităţile de coordonare a tinerilor 

cercetători în propriile lor proiecte. 

În finalul tezei de abilitare sunt prezentate principalele lucrări consultate și folosite ca 

referințe bibliografice pentru rezultatele activității de cercetare științifică incluse în prezenta teză. 


