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Recunoaşterea internaţională şi supremaţia mondială au reprezentat şi reprezintă priorităţi ale
statelor lumii. În ultimele două deceniu, abordările referitoare la zonele de integrare şi efectele rezultate
în urma aderării statelor la aceste zone s-au dezvoltat foarte mult atât în literatura internaţională cât şi în
cea naţională. Această evoluţie a teoriilor integraţioniste s-a produs pe fondul creşterii
interdependenţelor economice, sociale şi politice dintre economiile statelor lumii şi implicit dintre
economiile europene.
Performanţa economică şi eficienţa sunt două aspecte importante ale politicilor actuale,
obiectivul principal al acestora fiind stabilitatea mediului căruia se adresează. La nivel european,
integrarea europeană trebuie să conducă la creştere economică şi la stabilitatea mediului economic,
politic şi social, lucruri absolut necesare pentru păstrarea unui echilibru în urma adaptării la schimbările
macroeconomice actuale.
Domeniul principal în care se încadrează activitatea de cercetare ştiinţifică precum şi activitatea
academică este domeniul Economie, fie că este vorba de integrare europeană, dezvoltare regională
(fonduri europene pentru politicile europene), mediu de afaceri (antreprenoriat), relaţii internaţionale şi
economie mondială. Toată activitatea ştiinţifică şi academică s-a axat pe problematica europeană la
nivel internaţional şi regional. La baza canalizării activităţii de cercetare au stat cunoştinţele acumulate
de-a lungul perioadelor de studii, precum şi experienţa în cercetare acumulată după finalizarea studiilor
universitare.
Am absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Economie, cu
specializare în Economia şi Dreptul Afacerilor. A urmat un Master în Gestiunea Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii la Universitatea Paris XII Val de Marne în Franţa. Acest master a fost doar începutul unei
activităţi în domeniul antreprenorial, activitate desfăşurată şi astăzi în cadrul unor proiecte.
Titlul de doctor în Relaţii Economice Internaţionale l-am obţinut în 2004, la Academia de Studii
Economice Studii din Bucureşti, în cadrul Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale cu teza Rolul
EURO în perfecţionarea mecanismelor de funcţionare a economiilor Uniunii Europene. Realizările ştiinţifice,
profesionale şi academice din perioada care a urmat obţinerii titlului de doctor sunt o continuare a

cercetărilor efectuate în cadrul stagiului doctoral. Conceptele dezvoltate pe parcursul tezei, precum şi
specializarea în dezvoltare regională, au fost aplicate într-un domeniu european important şi anume
Politica Agricolă Comună cu accent pe domeniul piscicol.
Prima parte a tezei de abilitare este rezervată trecerii în revistă a contribuţiilor majore în
cercetare, care sunt grupate în patru categorii:
Contribuţii în domeniul analizei relaţiei dintre creşterea economică şi procesul integrării;
Contribuţii în domeniul dezvoltării regionale cu accent pe analiza fondurilor europene;
Contribuţii în domeniul politicii agricole;
Contribuţii în domeniul economiei internaţionale.
O mare parte din activitatea de cercetare desfăşurată în domeniile de cercetare menţionate
anterior este susţinută şi prin proiecte de cercetare sau proiecte suport pentru dezvoltarea cercetării,
finanţate prin agenţiile Ministerului Educaţiei Naţionale şi ale Uniunii Europene.
Publicaţiile au fost făcute sub următoarele forme:
cărţi publicate în edituri recunoscute;
articole publicate în prestigioase reviste cotate ISI cu factor de impact, care au beneficiat de citări în
bazele de date ISI şi Scopus;
articole publicate în baze de date recunoscute pentru domeniu Ştiinţe Socio-Umane;
lucrări prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale, unele dintre ele indexându-şi
proceedings-urile în baza de date ISI.
Activitatea de cercetare a fost realizată în colaborare cu cercetători de la universităţi din ţară şi
străinătate precum şi de la institute de cercetare, care se regăsesc în calitate de co-autori ai
publicaţiilor cu caracter ştiinţific sau parteneri în proiectele de cercetare desfăşurate în comun.
Rezultatele obţinute atât în domeniul cercetării cât şi în cel academic, formarea mea ca
cercetător şi profesor, au fost influenţate de profesori care mi-au fost modele în timpul facultăţii, colegi
din cadrul Facultăţii de Economie si Adminstrarea Afacerilor şi tutori care m-au îndrumat pe parcursul
stagiilor de cercetare desfăşurate în ţară şi străinătate.
Ca o recunoaştere a realizărilor mele profesionale, am fost invitată professor visiting la
universităţi din străinătate din India, China şi Turcia, universitatea China Agricultural University din
Beijing fiind ierarhizată în Top Shanghai. Am primit şi invitaţii de a interveni în calitate de Plenary
Speaker şi Key Note Speaker la conferinţe internaţionale.
În a doua parte a tezei de abilitare am prezentat o serie de perspective cu privire la activităţile
de cercetare. Scopul principal constă în dezvoltarea cunoştinţelor din domeniul integrării europene
precum şi aplicarea acestor cercetări în practică. Mai precis, în următorii ani, voi pune accentul pe

dezvoltarea unor soluţii de cuantificare a factorilor indirecţi care influenţează absorbţia fondurilor
europene precum şi influenţa acestora în creşterea economică în ţările central şi est europene.
În ceea ce priveşte evoluţia carierei academice, voi utiliza informaţiile şi rezultatele obţinute prin
activitatea de cercetare pentru actualizarea cursurilor pe care le predau în calitate de Profesor
universitar în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor - Macroeconomie, Economie
europeană, Economie mondială, Antreprenoriat în industria ospitalităţii. Oricât de multă experienţă ai
avea, adaptabilitatea este importantă în lucrul cu doctoranzii Şcolii Doctorale de Ştiinţe Socio-Umane
din Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, la a căror coordonare particip de câţiva ani. De aceea am
şi aplicat pentru obţinerea conducerii de doctorat în Economie, domeniu care există în IOSUD-ului din
cadrul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi.
Adaptabilitatea şi conectarea la tot ce este nou va reprezenta în continuare un deziderat pentru
activitatea mea academică, atât de cercetare cât şi de predare, propunându-mi să îmbunătăţesc partea
aplicativă a activităţilor mele conform cerinţelor pieţei muncii naţionale şi internaţionale.

