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În teza mea de abilitare am abordat două chestiuni de importanță majoră pentru dezvoltarea 
economică și a afacerilor, și anume antreprenoriatul și turismul, prin prezentarea principalelor  
rezultate ale cercetărilor proprii și a direcțiilor viitoare de cercetare în domeniul Administrarea 
afacerilor, în principal în ultimii 7-8 ani. Teza este structurată după cum urmează. La început 
prezint rezumatul în limba engleză și română. În prima parte (secțiunea A) prezint în special 
rezultatele cercetărilor proprii în domeniul Administrarea afacerilor și direcțiile și intențiile 
pentru dezvoltarea viitoare a carierei mele academice. În secțiunea B sunt furnizate argumente 
care susțin capacitatea mea de a coordona echipe de cercetare, de a organiza și gestiona activități 
didactice, de explicare și facilitare a învățării și cercetării. În partea finală sunt prezentate  
referințele bibliografice. 
Prima parte a tezei prezintă în special principalele direcții de cercetare și principalele realizări 
științifice pe parcursul ultimilor ani. Deși am obținut titlul de doctor în Economie în anul 1997, 
am ales să prezint în teza mea de abilitare contribuțiile științifice și publicațiile din ultimii ani, 
ani în care mi-am concentrat activitatea în special pe cercetările ce țin de domeniul 
Administrarea afacerilor. Mai precis, contribuțiile mele sunt orientate pe două direcții 
principale, care reprezintă, de asemenea, cele două părți ale secțiunii care cuprinde realizările 
mele, și anume antreprenoriatul și turismul ca oportunitate de afaceri și motor al dezvoltării. 
Aceste direcții de cercetare sunt în concordanță cu interesele mele didactice, dat fiind faptul că 
predau discipline cum ar fi Microeconomie, Economia turismului, Forme noi de turism etc. 
În ceea ce privește cercetarea în domeniul antreprenoriatului, în ultimii ani am abordat în 
cercetările mele probleme cum ar fi: procesele antreprenoriale și de afaceri, factorii și 
facilitatorii creării de firme antreprenoriale, obstacole și factori inhibitori în dezvoltarea 
antreprenoriatului, forme specifice de antreprenoriat, de exemplu antreprenoriatul social, 
antreprenoriatul durabil, antreprenoriatul feminin, motivatori și factori care determină decizia 
de a intra în antreprenoriat, aspecte legate de start-up-uri și procesul de formare a firmelor, 
precum și educația antreprenorială și modul în care trebuie evaluat rolul său în promovarea 
antreprenoriatului etc. O parte dintre cercetările pe care le-am efectuat s-au bazat pe date 
furnizate de organismele statistice naționale și internaționale, o parte dintre ele au fost bazate 
pe sondaje, proces care a necesitat eforturi considerabile pentru colectarea datelor. 
O parte importantă a tezei de abilitare este consacrată turismului ca oportunitate de afaceri și 
factor al dezvoltării. Așa după cum se cunoaște, turismul și industria ospitalității reprezintă un 
domeniu fertil pentru manifestarea potențialului antreprenorial. Am abordat în teza mea 
problema caracteristicilor specifice ale antreprenorilor care operează în turism și industria 
ospitalității, așa-numiții antreprenori "lifestyle", dar și problema diferitelor forme inovatoare de 
turism abordate din perspectiva oportunităților antreprenoriale și de afaceri. M-am concentrat 
în principal pe problematica activităților turistice durabile, cum ar fi turismul vitivinicol, 
turismul medical etc. Dezvoltarea economică și creșterea afacerilor necesită însă atât 



promovarea educației pentru dezvoltarea durabilă și turismul durabil, cât și consolidarea rolului 
și implicării autorităţilor publice cu responsabilități în domeniu, inclusiv într-un cadru de 
cooperare local, național sau chiar transfrontalier. 
Teza mea de abilitare prezintă, de asemenea, viitoarele direcții de cercetare în domeniul 
Administrarea afacerilor. Cu siguranță, voi aborda în principal aceleași direcții pe care le-am 
tratat și până acum, aprofundând însă cercetările pe câteva direcții, cum ar fi investigarea 
modului, factorilor, condițiilor, obstacolelor etc. pentru promovarea afacerilor în domeniul 
turismului durabil și responsabil. 
În secțiunea B a tezei sunt prezentate argumente pentru capacitatea mea de a a coordona echipe 
de cercetare, de a organiza și gestiona activități didactice, de explicare și facilitare a învățării și 
cercetării, prin referirea la experiența și realizările mele în calitate de profesor, cercetător, 
coordonator și membru al unor echipe de cercetare, referent pentru reviste și conferințe, 
evaluator al activităților didactice și proiectelor de cercetare, responsabilitățile manageriale etc. 
În ultima parte sunt prezentate referințele bibliografice pe care le-am utilizat, inclusiv propriile 
publicații pe care le-am referențiat în cuprinsul tezei. 


