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DOCTOR ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE 
 

SPECIALIST ÎN TURISM ŞI INDUSTRIA OSPITALITĂŢII 
 
 
APTITUDINI SPECIALE 
 

• Peste 10 ani de experienţă în industria ospitalităţii; 
• Abilităţi excelente de comunicare, spirit de lucru în echipă; 
• Eficienţă, independenţă şi abilitate de a reacţiona rapid la situaţii de stres; 
• Organizată, disciplinată, motivată, loială, punctuală şi conştiincioasă; 
• Aptitudini IT: Microsoft Office, 1C (contabilitate), Fidelio V8; HotelBoss 
 

FORMARE 

2015 Diplomă de Doctor în Ştiinţe Economice – Managementul fidelizării clienţilor în domeniul 
serviciilor hoteliere – Comisia de Atestare a CNAA nr. AT-5/2.2 – Chişinău, Republica Moldova 

2014, Octombrie Certificat de „Evaluator” în cadrul Programului „Bazinul Mării Negre 2007-2013” (Joint 
Operational Programme „Black Sea Basin 2007-2013”) - „Sistem de certificare a calităţii în 
agrotourism - CerTour” / Quality Certification System in Agrotourism – CerTour Project – 
Chişinău, Republica Moldova 

2014, Martie Certificat de asistenţă la seminarul internaţional „Dezvoltarea Relaţiilor între Educaţie şi 
Industrie” – La Fondation pour la Formation Hôtelière – Chişinău, Republica Moldova 

2014, Martie Certificat de asistenţă la seminarul internaţional „Studii de caz pentru Managementul 
Dezvoltării şi Formării” – La Fondation pour la Formation Hôtelière – Chişinău, Republica 
Moldova 

2011, Ianuarie Training profesional în dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din industria ospitalităţii din 
Moldova – Chişinău, Republica Moldova 

2009, Iunie Certificat de absolvire a cursurilor „Administrarea Afacerilor în Turism” – Asociaţia Naţională a 
Agenţiilor de Turism din Moldova – Chişinău, Republica Moldova 

2009, Mai Certificat de absolvire a cursurilor “Ghid Turistic” – Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism 
din Moldova – Chişinău, Republica Moldova 

2009, Septembrie Training “Fidelio V8 software” organizat de HR Consulting, Moscova – Chisinau – Moldova 

2009, Martie Certificat ce autentifica studierea cursurilor „Standarde hoteliere şi de ospitalitate”, „Lucrul cu 
clienţii în situaţii de conflict”, „Va mulţumim pentru apel!”, „Particularităţile etichetei naţionale” 
- Premier Hospitality Consulting, Kiev – Chişinău – Moldova 

2006, Iunie Certificat de intermediar la piaţa valorilor mobiliare – Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - 
Chişinău – Republica Moldova 

2006, Noiembrie Training profesional “Dezvoltarea profesională a leaderilor businessului din Moldova” - Chicago 
– Statele Unite ale Americii 

2006  Certificat de studiere a limbii engleze « Crotalus » (nivel avansat) - Chişinău - Republica Moldova 

2005, Septembrie 
– 2006, Iunie 

Master în Administrarea şi Gestiunea Hotelieră. Proiect de studiu: Impactul administrării 
serviciilor hoteliere asupra fidelizării clientelei – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 
- Chişinău – Republica Moldova 

1997-2002 Diplomă de studii superioare – Specialitatea “Gestiunea şi Administrarea Întreprinderilor”, 
facultatea Ştiinţe Economice – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - Chişinău – 
Republica Moldova 

Bilingvă: Română – Rusă; Franceza – nivel avansat, Engleza – nivel upper intermediate 
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EXPERIENŢE PROFESIONALE 
 

2013, 
Septembrie – 
prezent  

Conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – Chişinău, Republica 
Moldova. 

Disciplinele principale studiate / competenţe: 

 Fundamentele managementului (limba de predare – engleză) 

 Fundamentele marketingului (limba de predare – engleză) 

 Marketingul serviciilor (limba de predare – franceză) 

 Bazele activităţii turistice (limba de predare – română/rusă) 

 Managementul serviciilor hoteliere (limba de predare – română/rusă) 

 Serviciu clienţi pentru ospitalitate și turism (limba de predare – română) 

 Tehnologia serviciilor hoteliere (limba de predare – română) 

 Managementul industrial (limba de predare – franceză) 

 Managementul achiziţiilor strategice (limba de predare – franceză) 

 Managementul operaţiunilor hoteliere (limba de predare – română) 

 Tehnologii in industria ospitalităţii (limba de predare – română) 

 Inovare în turism și industria ospitalității (limba de predare – română) 
 

2012, August –  
prezent  

Front Office Manager Hotel “REGENCY” – Chişinău, Republica Moldova: 

 Organizarea procesului de lucru în întreprindere – coordonarea activităţilor 
interdepartamentale; 

 Organizarea şi dezvoltarea departamentului de vânzări; crearea strategiei de marketing; 

 Crearea şi implementarea politicii salariale; 

 Controlul activităţii companiei, analiza datelor statistice şi financiare 

 Implementarea software-ul hotelier – Universal Accounting, HOTEL Section 
 

2011, Iunie –  
2011, August 

Vice Director Hotel “PREZIDENT” – Chişinău, Republica Moldova: 

 Organizarea procesului de lucru în întreprindere – crearea organigramei întreprinderii, 
sistemei de coordonare a activităţii între departamente; 

 Organizarea şi dezvoltarea departamentului de vânzări; crearea strategiei de marketing; 

 Crearea şi implementarea politicii salariale; 

 Controlul activităţii companiei, analiza datelor statistice şi financiare 

 Implementarea software-ul hotelier – HotelBoss 
 

2010, Aprilie –  
2011, Aprilie 

Manager vânzări ICS „CODRU Hospitality” - Chişinău, Republica Moldova: 
• Comercializarea serviciilor hoteliere cu scopul de a atinge obiectivele de cazare, catering, 
bancheting; 
• Promovarea brandului hotelului şi a politicii de fidelizare a clienţilor; 
• Punerea în aplicare a strategiei de marketing şi analiză concurenţială; 
• Crearea rapoartelor şi analizelor de piaţă, 
• Monitorizarea bazelor de date a clienţilor, actualizarea lor în mod regulat 
 

2010, Ianuarie 
– 2010, Aprilie 

Recepţionistă la hotelul “DACIA” – Chişinău, Republica Moldova: 

 Check in – check out al clienţilor 

 Responsabilă de facturarea clienţilor 

 Responsabilă de circulaţia informaţiei în întreprindere 
 

2002 – 2010 Recepţionistă la hotelul “CODRU” – Chişinău, Republica Moldova: 

 Check in – check out al clienţilor 

 Responsabilă de facturarea clienţilor 

 Responsabilă de circulaţia informaţiei în întreprindere 
 

 
PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ŞI METODICO-DIDACTICE 
 
2014 Lisa Galina. Cadrul juridic de formare a sistemului managerial sub aspectul fidelizării clientelei 

hoteliere. Revista „Studii economice”, ULIM, an.8, nr.2, 2014 
2014 Lisa Galina. Strategii manageriale bazate pe mecanisme de elaborare a politicii de fidelizare a 

clienţilor hotelurilor “Regency”, „Codru” şi „Dacia”. CEP USM, Chişinău, 2014. 
2013 Lisa Galina. Application of qualitative methods in hotels` customer loyalty management 

strategies. Ediţia V-a, Univ. TOMIS, Constanţa, Romania, decembrie 2013, p. 205-209. 



2012 Lisa Galina. Studiu corelaţional al caracteristicilor-indici ai generaţiilor asupra factorilor 
determinanţi ai loialităţii. Revista „Studii economice”, ULIM, an.6 nr. 3-4 (decembrie 2013), 212 
p. 

2012 Galina Lisa. Studiu corelaţional dintre determinanţii loialităţii, Revista „Studii economice”, ULIM, 
an.6 nr. 3-4 (decembrie 2012), 312-319 p. 

2012 Galina Lisa. Viitorul programelor de fidelizare propulsate de social media-marketing interactiv, 
Analele ULIM, seria economică, Chişinău 2012, vol. 12, 250-253 p. 

2012 Galina Lisa. PR как инструмент гостиничного маркетингового плана, Шевченкiвська весна: 
ЕКОНОМИКА, Матерiали X Мiжнародноï наукого-практичноï конференцiï студентiв, 
аспiрантiв та молодих вчених, Киïв 2012, том II, 250-253 p. 

DIVERSE 
 
2003 Permis de conducere, categoria “B” – Moldova 
1987-1995 Şcoala muzicală nr. 6 – Pian – Moldova  
Hobby Literatură, istorie, politică, turism, sport 

 


