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Obiectivul prezentei teze de abilitare este de a prezenta traiectoria profesională a 

autoarei după obținerea diplomei de doctor, precum și perspectiva acesteia. Teza de abilitare 

intitulată ”Dezvoltarea organizațională facilitată de implementarea proiectelor de succes” 

prezintă evoluția carierei academice după conferirea titlului de doctor în domeniul 

Management, principalele contribuții realizate în domeniul de cercetare, precum și direcțiile 

viitoare de dezvoltare, din punct de vedere didactic și de cercetare. Studiile doctorale finalizate 

în anul 2012 au fost axate pe domeniul managementului proiectelor. Ulterior, candidata a 

continuat cercetarea axată pe managementul proiectelor, dar fiind de asemenea implicată în 

cercetări care abordează teme conexe precum guvernanța, antreprenoriatul sau managementul 

calității.  

Teza de abilitare este structurată în trei părți. În prima parte a lucrării este prezentată 

evoluția carierei universitare, pornind de la o descriere succintă a perioadei de formare care face 

referire la perioada studiilor doctorale, postdoctorale și la proiectele instituționale în care 

candidata a fost implicată în ultimii 10 ani. Atât pe perioada studiilor doctorale cât și pe perioada 

studiilor postdoctorale, candidata a beneficiat de stagii de cercetare în străinătate, la universități 

renumite precum Wirtschaftsuniversität Wien și UniWien, care au contribuit la dezvoltarea 

capacităților de cercetare. Prin descrierea componentei didactice a carierei universitare este 

evidențiată legătura între domeniul principal de cercetare al autoarei și activitatea didactică. De 

asemenea, îndrumarea studenților în procesul de realizare a lucrărilor de licență și disertație, 

pentru participarea la olimpiade studențești sau în alte demersuri de cercetare (precum bursa 

specială pentru activitatea științifică UBB), demonstrează capacitatea de a coordona o activitate 

științifică.  

Referitor la componenta de cercetare științifică a carierei universitare, candidata are 

calitate de autor sau co-autor în peste 48 de publicații, dintre care 4 articole publicate în reviste 

indexate WOS. Lucrările publicate au fost citate de 342 conform Google Academic (h-index 

10) și de 53 de ori conform WoS (h-index 4). De asemenea, candidata are numeroase participări 

la conferințe internaționale de prestigiu din țară și străinătate. Toate aceste realizări științifice 

demonstrează o bună vizibilitate internațională și un interes permanent pentru îmbunătățirea 

rezultatelor cercetării.   

În a doua parte a tezei, autoarea prezintă principalele realizări științifice obținute după 

finalizarea studiilor doctorale. Candidata și-a păstrat interesul pentru domeniul 

managementului proiectelor datorită atractivității și a importanței pe care o au proiectele în 

contextul actual. Suntem astăzi înconjurați de proiecte, în toate domeniile de activitate. Există 
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opinii în literatură care susțin că avem de-a face cu o economie bazată pe proiecte, dar din 

păcate rata de succes a proiectelor este încă scăzută, în ciuda efortului cercetătorilor și 

practicienilor de a o îmbunătăți. Proiectele inițiază afaceri, implementează schimbări, dezvoltă 

organizații, iar efectele generate sunt pe termen scurt, mediu și lung. Estimările internaționale 

menționează o rată de succes a proiectelor în jurul procentului de 35%, ceea ce determină o 

pierdere semnificativă de timp, bani și oportunități pentru organizații. Pe baza principalelor 

rezultate ale cercetării, prezentate în această teză se poate observa un interes constant și susținut 

pentru identificarea unor soluții de creștere a șanselor de succes a proiectelor, contribuind astfel 

la dezvoltarea pe termen lung a organizațiilor. Temele abordate tratează acest aspect din diferite 

perspective.  

În această parte a tezei a fost clarificat în primul rând care este rolul proiectelor în 

dezvoltarea organizațională, după care au fost prezentate rezultatele unor cercetări anterioare. 

Conceptul ”proiect de succes” a fost abordat în multiple studii realizate care clarifică aspectele 

teoretice, completate de cercetări empirice. Pe de altă parte succesul este un concept complex 

și multidimensional, care poate să fie perceput diferit de persoane diferite și poate fi influențat 

de o serie de factori. În demersul științific parcurs până acum au fost clarificate noțiunile 

teoretice privind succesul proiectelor, criteriile și factorii de succes, s-a analizat evoluția 

cercetării pe această temă în literatura de management de proiect, a fost realizat pe baza unei 

cercetări cantitative un top al factorilor care pot să influențeze succesul proiectelor. Modalitățile 

de îmbunătățire a managementului proiectelor și a șanselor de succes au fost abordate în studii 

care au vizat guvernanța proiectelor, rolul managerului de proiect, managementul agil, 

orientarea către client și dezvoltarea sustenabilă. Astfel, partea științifică a tezei abordează într-

o manieră integrată tematica succesului proiectelor, ca o modalitate prin care se poate contribui 

la dezvoltarea pe termen lung a unei organizații.  

Managerul de proiect are rolul principal și cea mai mare influență asupra succesului, așa 

că a avea manageri de proiect mai buni poate să fie o soluție pentru atingerea rezultatului dorit. 

Considerând aceste aspecte, candidata a realizat o cercetare complexă referitoare la rolul 

managerului de proiect urmărind să identificăm profilul ideal al managerului de proiect. Pe de 

altă parte, orientarea spre client poate să fie o altă soluție viabilă care să crească șansele de 

succes. În această direcție, autoarea a abordat managementul agil (o metodologie modernă de 

management de proiect orientată spre client) și a studiat cum dezvoltarea unei culturi a calității 

în firme poate influența relația cu clienții. Iar, pentru că legătura dintre proiecte și organizații 

se realizează prin intermediul efectelor generate, a fost considerat relevantă abordarea 
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aspectelor privind dezvoltarea sustenabilă. Prin cercetarea realizată în acest sens candidata a 

abordat un domeniu interdisciplinar actual referitor la calitatea energiei și a studiat implicațiile 

economice pe care le au aspectele referitoare la calitatea energiei electrice asupra companiilor, 

propunând în final soluții concrete pentru situația analizată, testate din punct de vedere 

economic. 

Cercetarea referitoare la analiza sistematică a literaturii privind acceleratoarele este 

prezentată în ultima parte a capitolului al doilea. Acceleratoarele pot să fie percepute ca un 

instrument prin care se facilitează implementarea unor proiecte de inițiere a afacerilor. Această 

temă de cercetare este conexă preocupărilor privind managementul proiectelor, dar impactul 

cercetării realizate a fost semnificativ. 

Perspectivele viitoare de continuare și dezvoltare a activității didactice și de cercetare 

sunt prezentate în a treia secțiune a tezei. Această secțiune include o prezentare generală a 

cercetărilor în curs de desfășurare, precum și obiectivele de dezvoltare și activitățile asociate 

acestora. 


