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REZUMAT 
 

Teza de abilitare este structurată în trei secțiuni principale. 

Secțiunea I prezintă rezultatele obținute în activitatea de cercetare științifică desfășurată 

după conferirea titlului de doctor (06/06/2011).  

Întregul meu parcurs profesional, anterior celui academic, a fost strâns legat de 

managementul proiectelor sau de managementul unor organizații sau structuri ale acestora care se 

ocupau de implementarea unor proiecte cu finanțare europeană. Activitatea din această perioadă a 

determinat acumularea unui bogat volum de cunoștințe teoretice și abilități practice de scriere 

și/sau implementare de proiecte cu finanțare europeană sau internațională, la care am participat ca 

manager de proiect, expert, formator sau consultant. Așa am putut să cunosc, să particip la studii 

și analize ale unor domenii de activitate dintre cele mai diverse, complexe sau sensibile pentru 

diverse sectoare de activitate sau comunități, să acumulez cunoștințe care să-mi definească mai 

bine viziunea și pragmatismul cu care am abordat activitatea didactică și de cercetare științifică. 

Cerința de a propune proiecte concrete necesare unor organizații sau comunități, de a măsura 

impactul și a asigura sustenabilitatea acestora în cele mai diverse sectoare de activitate, mi-au 

orientat preocupările cu precădere către organizații sau comunități care caută soluții la diverse 

probleme actuale sau așteaptă sprijin de la factorii decidenți locali sau centrali – într-o economie 

tot mai mult globalizată, tehnologizată, digitalizată și cu o concurență acerbă pe o piață extrem de 

dinamică. 

Cercetând în mod sistematic dezvoltarea competitivă și durabilă a unor organizații, dar și 

a dezvoltării regionale (locale, naționale sau europene), am identificat, analizat și demonstrat prin 

modele econometrice o serie de factori determinanți pentru dezvoltarea economică actuală.  

Toate aceste realizări ale cercetărilor la care am participat sunt grupate și prezentate în 6 

subcapitole, corespunzând celor 6 direcții tematice majore ale cercetărilor efectuate, care privesc 

factori determinanți privind dezvoltarea economică sustenabilă și competitivă la nivel 

organizațional și/sau regional: 

  

1) Cercetări privind influența Tehnologiilor Informatice și de Comunicație (TIC) ca factori 

determinanți și condiție a  dezvoltării economice competitive și sustenabile 

Această temă majoră a influenței implementării TIC în toate domeniile vieții noastre economice, 

sociale, culturale etc, am tratat-o, în cadrul cercetărilor efectuate, pe 3 categorii de probleme: 

 

a). Cercetări, analize și metodologii pentru schimbări în sistemul producției și distribuției de 

energie electrică, în condițiile respectării cerințelor de dezvoltare sustenabiă.  

Introducerea contoarelor inteligente, posibilitatea citirii datelor privind consumul de 

energie electrică la intervale mici de timp, dar și necesitatea de a găsi soluții de prelucrare a unor 

volume extrem de mari de date din sistem, au permis cercetări care să identifice cele mai bune 

soluții de distribuție și de tarifare a consumului pentru a influența stilul de viață al 

consumatorului, cu scopul de a realiza uniformizarea consumului de energie electrică. 

Pe de altă parte, fără a discuta despre procesul de producție și distribuție al energiei 

regenerabile, cu toate facilitățile și constrângerile sale, o altă cercetare la care am participat a 

studiat în ce măsură această producție (pentru fiecare  tip de resursă naturală analizat) este 
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dependentă de factori ce caracterizează dezvoltarea și progresul economic, gradul de poluare al 

mediului, investițiile, cercetarea-dezvoltarea etc.  

Rezultatele obținute, puse la dispoziția factorilor de decizie, la nivel național sau european, 

pot contribui la măsuri, acte normative sau decizii privind politici fiscale, economice, sociale care 

să stimuleze cele mai potrivite soluții de distribuție sau de tarifare a consumului sau acele 

productii de energie regenerabilă care sunt cele mai potrivite cu resursele naturale existente și 

dezvoltarea fiecărei regiuni. 

 

 b). Cercetări privind influența TIC ca factor al dezvoltării economice sustenabile a firmelor și 

a comunităților locale 

Constatările empirice din cadrul acestor cercetări arată că utilizarea noilor tehnologii de 

comunicație duce în mod direct la creșterea activităților din domenii prioritare pentru dezvoltarea 

durabilă a comunității locale, precum cea din domeniile sănătății, a producției și furnizării energiei 

și a apei potabile și prelucrării deșeurilor (analizate de noi). 

 

c). Tehnologii și instrumente software actuale  pentru rezolvarea concretă a unor probleme de 

evidență, prelucrare și stocare în condiții de siguranță a datelor. 
 

2) Cercetări privind influența Intreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM-urile) ca motor al 

dezvoltării economice 

Cercetările în acest domeniu demonstrează importanța IMM-urilor în economia teritorială, 

precum și influența cheltuielilor cu investițiile și inovarea efectuate de IMM-uri, atât pentru 

dezvoltarea proprie, cât și pentru dezvoltarea economică generală, la nivel național sau regional. 

Am evaluat dezvoltarea economică prin rezultatul activității tuturor firmelor active, măsurat prin 

cifra de afaceri. Mai multe modele econometrice realizate confirmă astfel, și pentru România, că 

IMM-urile influențează substanțial dezvoltarea economică.  

 

3) Cercetări privind influența comerțului electronic asupra ocupării și implicit a ratei de 

ocupare a forței de muncă  

În condițiile digitalizării tot mai extinse a tuturor sectoarelor vieții economice, sociale, 

culturale etc, precum și a pierderii considerabile a locurilor de muncă din cauza pandemiei în 

ultimii doi ani în toate țările UE, problema ocupării populației a devenit una centrală, deosebit de 

importantă, în atenția tuturor factorilor decidenți.   

Studiul a explorat influența comerțului electronic asupra ocupării forței de muncă pentru un 

eșantion de 27 state membre ale UE, în perioada 2010 - 2019.  

Rezultatele econometrice obținute susțin că dezvoltarea comerțului electronic în toate formele 

sale, determină o creștere explozivă a vânzărilor online și, implicit, a producției și serviciilor din 

diferite domenii de activitate, care vor conduce la crearea indirectă de locuri de muncă.  

 

4) Cercetări privind elaborarea unui nou model de calcul pentru evaluarea dezvoltării 

sustenabile regionale (locale) 

În urma cercetării și analizelor efectuate, autorii propun un model de calcul al unui indice 

compozit pentru evaluarea dezvoltării durabile regionale. Considerăm că acesta este util atât 

pentru managerii organizațiilor care stabilesc propria politică de dezvoltare managerială, cât și 

pentru organismele guvernamentale, regionale sau locale în stabilirea unor politici sau 

reglementări prioritare la un moment dat. Flexibilitatea sistemului de selecție a indicatorilor și de 
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construire a indicelui compozit va permite simulări ale dezvoltării comunităților locale, funcție de 

factorii de dezvoltare considerați prioritari în politicile centrale și locale la momentul respectiv.  

 

5) Cercetări privind influența managementului modern pentru dezvoltarea economică -  

prin managementul proiectelor  

Cercetările realizate în acest domeniu prezintă legătura existentă între necesitatea 

dezvoltării durabile a oricărei organizații și oportunitatea accesării proiectelor cu finanțare 

europeană, care pot asigura linii de finanțare pentru mare parte dintre activitățile prin care 

organizația se poate dezvolta și/sau poate implementa măsuri de responsabilitate socială.  

 

6) Cercetări privind Tehnologia e-call și implicațiile ei sociale și economice 

Obiectivul implementării sistemului de urgenţă la bordul autovehiculului este 

automatizarea anunţării unui accident, oriunde s-ar afla utilizatorul în Uniunea Europeană, folosind 

o reţea mobilă de telecomunicaţii. Au fost stabilite cerințele și arhitectura sistemului celular eCall, 

cerințele de securitate și confidențialitate a datelor, posibilitatea de integrare a sistemului la nivel 

european.  

 

Fac precizarea că toate cercetările la care am participat (singur sau în echipe de cercetare) 

s-au încheiat cu propuneri de măsuri, de soluții practice pentru antreprenori, manageri, 

administrație publică locală sau centrală, factori de decizie care pot fi interesați să stimuleze sau 

nu, să frâneze sau nu, să influențeze într-un sens sau în altul traiectoria urmată de problemele 

economice analizate. 

 

Secțiunea II prezintă realizările profesionale, academice și științifice ale candidatului, 

anterior realizării acestei teze de abilitare, direcțiile viitoare de dezvoltare a carierei academice, în 

cele două direcții: activitate didactică și de cercetare știintifică.  

Secțiunea III cuprinde referințele bibliografice asociate conținutului tezei de abilitare. 
 


