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REZUMAT 

 

 Teza de abilitare constituie un corolar al cercetărilor personale realizate în ultimii ani, cu 

precădere după obținerea titlului de doctor în economie (Academia de Studii Economice din 

București, 2009), precum și a realizărilor profesionale obținute pe parcursul carierei în domeniul 

învățământului superior. Abordarea pe care o propun în cadrul tezei este de tip sintetic, în sensul 

în care evidențiază, concis și unitar, experiența proprie, care poate fi, în temeni generici, subsumată 

demersului de conceptualizare și promovare a căilor de reformare a economiei românești și 

identificare a modalităților de dezvoltare a acesteia într-un mediu concurențial normal. Demersul 

ştiinţific corespunde celor trei paliere care sunt corelate în activitatea mea profesională, respectiv 

domeniul pedagogic, cel al cercetării ştiinţifice și de management ca ultim domeniu care oferă o 

perspectivă aplicativă laturii teoretice. Prin urmare, rezultatele activității se află sub semnul 

abordării interdisciplinare, concretizată în studiile universitare, de doctorat și postdoctorale cariau 

fost permanent valorificate, în mod activ și creativ, prin aplicare în domeniul economic.  

 Lucrarea cuprinde direcțiile de cercetare asupra cărora m-am concentrat după finalizarea 

doctoratului, începând cu anul 2009, an în care am obținut titlul ştiinţific de doctor în economie. 

Cercetarea a continuat cu realizarea studiilor postdoctorale, în perioada 2014-2015, prin programul 

„Performanță și Excelență în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul științelor 

economice din România” - POSDRU/159/1.5/S/134197. Astfel, teza de abilitare are la bază 

rezultatele cercetării postdoctorale, precum și studiile realizate și diseminate prin publicarea în 

diferite reviste de specialitate sau prezentate la diferite conferite naționale și internaționale, în 

perioada 2009-2019. 

 Teza de abilitare cu titlul: ”Strategii de performanță și implicații pentru politica de 

mediu” este structurată pe următoarele pârți: rezumat, contribuții și realizări în cercetarea 

științifică, activitatea profesională și academică, perspective ale activităților de cercetare, 

profesionale și academice, precum și referințe bibliografice. 

 Partea cea mai amplă, reprezentată de Contribuțiile și realizările în cercetarea științifică 

este evidențiată prin rezultatele semnificative obținute în urma cercetărilor întreprinse. Astfel, 

principalele direcții de cercetare pe care mi-am concentrat activitatea până în prezent pot fi grupate 

astfel: 

 Capitolul I. Cercetări manageriale privind utilizarea economiei circulare și tranziția 

către bioeconomie. 

 Capitolul II. Cercetare privind strategiile de management utilizate pentru creșterea 

performanțelor întreprinderilor și a gradului de satisfacție al consumatorilor. 

 Capitolul III. Concurență și inovare pentru dezvoltarea socio-economică a României. 

 În primul capitol sunt tratate aspecte manageriale privind utilizarea economiei circulare și 

tranziția către bioeconomie,  ce au cunoscut o dezvoltare relativ recentă, ca urmare a provocărilor 

cu care se confruntă societatea secolului XXI. Cauzele determinate sunt de natură economică, 



socială, biologică și de mediu. Au fost analizați factori precum creșterea demografică, consumul 

excesiv nesustenabil, dezvoltarea industrială, schimbările climatice sau epuizarea resurselor 

tradiționale. Capitolul este împărțit în trei secțiuni. Într-o primă parte este prezentat modelul 

conceptual al procesului de tranziție, de la economia liniară la cea circulară. Se conferă 

aplicabilitate modelului economic sustenabil dezvoltat în sectorul primar, ca primă industrie 

generatoare de biomasă, aflată la bază producției în sectoarele secundare și terțiare. Cea de-a doua 

parte a capitolului modul de aplicabilitate a economiei circulare la nivelul României. În cea de-a 

treia parte sunt prezentate rezultatele unui studiu de caz privind economia circulară la nivelul 

României, din punct de vedere macroeconomic. 

 Cel de-al doilea capitol sintetizează rezultatele obținute în analiza cercetărilor privind 

strategiile de management pentru creșterea performanțelor întreprinderilor și a gradului de 

satisfacție al consumatorilor. Aceste cercetări au fost încununate prin publicarea unui număr 

semnificativ de lucrări în reviste BDI și ISI, participarea la conferințe internaționale prestigioase. 

Este utilizat modelul Managementul Calității Totale (Total Quality Management-TQM) și analizat 

impactul aplicării acestui model asupra performanțelor organizațiilor din sectorul de telefonie 

mobilă din România. În continuare, este realizat un studiu privind gradul de satisfacție al 

consumatorilor de servicii hoteliere din România, folosind un model de regresie multiliniară. În 

ultima parte a capitolului este prezentată o analiză a performanțelor întreprinderilor din sectorul 

comercializării băuturilor răcoritoare, realizată prin metoda ANP (Analytic Network Processes). 

 Al treilea capitol sintetizează rezultatele cercetării obținute în perioada studiilor 

postdoctorale ce au fost diseminate în cuprinsul cărții Studiul mediului concurențial și al 

strategiilor companiilor din România (2015). Lucrarea supune atenției elemente specifice 

politicii de concurență, finanțelor manageriale și guvernanței corporative. Analiza strategiilor 

corporative se realizează utilizând modele și tehnici decizionale aplicabile companiilor, care 

urmăresc să concureze pe piață, în condiții de rentabilitate. În continuare, este analizat rolul 

serviciilor bazate pe cunoaștere în revigorarea și modernizarea economică a României, la nivel 

regional. Rezultatele analizei econometrice întăresc concluziile exprimate în raportările Comisiei 

Europene de tip Scoreboard cu privire la indicele inovării în România și în regiunile acesteia, 

conform clasificării consacrate. Recomandările vizează reducerea birocraţiei, creşterea gradului 

de conştientizare cu privire la necesitatea protecţiei proprietăţii intelectuale și absorbţia sporită de 

fonduri structurale prin proiecte alocate cercetării și inovării rămân soluţii valide. Acestea depind 

în mare măsură de managementul organizațional la nivel micro și, cu precădere, la nivelul 

administraţiei publice româneşti. 

Sinteza activităților individuale relevă, între altele, 5 cărţi unic autor sau coautor, peste 40 

de articole și studii publicate în reviste ISI sau cel puțin în 2 baze de date internaționale, peste 20 

de participări la conferințe internaționale, dintre care majoritatea publicate în Proceedings-uri ISI 

și cu ISBN. 

Evoluția carierei academice este prezentată în cea de a doua parte, luând în considerare cele 

trei activităţi interdependente: activitatea didactică, de cercetare și activitatea în domeniul 

administrativ, managerial. Partea a treia a lucrării reliefează direcțiile viitoare de dezvoltare a 

carierei academice, în contextul realizărilor științifice și de actualitate din domeniul Management, 



urmărind aceleași trei direcții majore prezentate în partea a doua a lucrării.  În fine, secțiunea a 

patra a tezei de abilitare, cuprinde referințe privind capacitatea individuală de coordonare a 

echipelor de cercetare, de organizare și gestionare a activităților didactice, de explicare și facilitare 

a învățării și cercetării.  

Rezultatele cercetărilor prezentate în teza de abilitare ”Strategii de performanță și 

implicații pentru politica de mediu” au fost publicate în cărți și manuale de specialitate,  reviste 

interne sau internaționale, indexate ISI Web of Science cu AIS diferit de zero,  sau indexate în 

baze de date internaționale recunoscute. 

 


