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Teza de abilitare   cu titlul ” Logistica internațională-factor de competitivitate„   prezintă 

în mod succint şi documentat principalele rezultate ştiinţifice pe care le-am obținut în activitatea 

de cercetarea ştiinţifică și didactică, după conferirea titlului de doctor. în domeniul Economie și 

Afaceri Internaționale, precum și planul propriu de dezvoltare a carierei academice, științifice 

și profesionale. 

În prima parte a lucrării sunt prezentare rezultatele cercetării științifice desfășurate și 

contribuțiile personale, în domeniul afacerilor comerciale internaționale. Principalele direcții 

de cercetare au vizat domeniul logisticii internaționale, mai precis trei subdomeni de interes și 

anume:  

� Contribuții științifice în domeniul logisticii, direcție al cărei obiectiv principal a fost de 

a evidienția rolul logisticii în derularea afacerilor comerciale internaționale.  Premisa 

de bază a cercetării a fost aceea de a evidenția rolul logisticii asupra competitivității 

firmelor cu activitate de comerț exterior. Au fost obținute o serie de rezultate de natură 

conceptuală: definirea conceptului de logistică, identificarea activităților ce fac parte 

din sfera logisticii; prezentarea evoluției conceptului de logistică, gestiunea activităților 

logistice; rolul Incoterms în definirea soluției logistice; definirea indicelului de 

performanță logistică.  

� Contribuții științifice în domeniul distribuției internaționale, tematică în căreia am 

cercetat tipologia strategiilor de distribuției, noile modele de business în distribuție, noi 

strategii de distribuție, modele de localizare utilizate de firmele de distribuție. Am 

analizat piața de retail din România,am prezentat principalelor formule de 

comercializare existente pe piața internă și am încercat să identific factorii ce au stat la 

baza deciziei de localizare în cazul principalilor actori prezenți pe piața de retail din 

țara noastră. 

� Contribuții științifice în domeniul evaluării activității de vămuire a mărfurilor, 

componentă importantă a soluției logistice. Au fost identificate principalele funcții ale 

autorității vamale, s-a evidențiat rolul acesteia în protecția consumatorulu și au fost 

prezentate bune practici în domeniu. 

Într-o economie tot mai globalizată, logistica și costurile logistice vor fi factori tot mai 

importanți pentru competitivitate și modernizare, și tot mai importanți pentru protecția 



mediului. Accesul la piețe, locuri de muncă, educație, servicii etc. depinde de un criteriu 

esențial: existența unui sistem de transport funcțional. 

Dezvoltarea recentă a logisticii marchează traseul de la internaţionalizare la globalizare 

în economia mondială. Dacă la început logistica avea doar o influenta marginală în succesul 

internațional al companiei, treptat aceasta devine unul din factorii majori ai asigurării 

competitivităţii la scară globală.  Astfel, logistica devine o componentă  majoră   în strategia 

de afaceri a companiilor,  permițând  dobândirea de avantaje competitive prin  valorificarea 

componentei de servicii/ informaţii – formalităţi, documente, securitate etc. – tranzacţiilor 

internationale 

Rezultatele obținute în  activitatea de cercetare stiințifică au fost publicate în cadrul 

unui număr de: 11 cărți elaborate individual/ colectiv, recunoscute ca fiind de referință în 

domeniul Afacerilor Internaționale, patru articole publicate în reviste indexate ISI – Web of 

Science, cu factor de impact și scor relativ de influență, treizeci și patru de articole publicate 

în reviste indexate în BDI recunoscute prezentarea şi/sau publicarea a 20 de lucrări de 

specialitate la conferinţe naţionale şi internaţionale (desfăşurate în ţară sau în străinătate), 

elaborarea de materiale didactice (suporturi de curs)  Lucrările publicate au fost citate în  reviste 

indexate BDI și cărți de specialitate. 

În partea a doua a tezei de abilitare se prezintă activitatea de cercetare științifică și 

didactică desfășurată de candidată în cadrul Academiei de Studii Economice din București, atât 

din punct de vedere al domeniilor de interes, al rezultatelor, dar și al impactului acestora. 

Totodată, sunt prezentate principalele direcții de cercetare în contextul actual al afacerilor 

internaţionale. Accentul va fi pus pe analiza strategiilor de logistică verde, stadiul adoptării 

conceptelor specifice e-logistics și pe influența activității de vămuire asupra schimburilor 

comerciale extra-comunitare.  

Intențiile și proiectele de viitor ale candidatei în vederea dezvoltării pe plan didactic și 

al activității de cercetare științifică se vor concretiza prin elaborarea de cărți în domeniul 

afacerilor internaționale, articole în reviste de prestigiu la nivel național și internațional, 

participarea la manifestări științifice în țară și în străinătate, depunerea de proiecte de cercetare, 

actualizarea periodică a fișelor de disciplină aferente domeniului de specializare, dobândirea 

calității de membru în comitetele științifice sau editoriale ale unor reviste din domeniu. 

În partea a treia a lucrarii sunt indicate referințele generale și  publicațiile proprii 

relevante pentru domeniul  Economie și Afaceri Internaționale. 

  

 


