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REZUMAT 

 

 Teza de abilitare cu titlul “Strategii de afaceri ale întreprinderilor pentru creșterea 

performanțelor economice într-un mediu competitiv” își propune să evidențieze un ansamblu 

de legături și interacțiuni între creșterea performanțelor economice ale întreprinderilor și tranziția 

către bioeconomie, în contextul convergenței socio-economice la nivelul Uniunii Europene. Pentru 

evidențierea acestora, s-a pornit de la principalele realizări științifice rezultate din activitatea 

desfășurată după obținerea titlului de doctor în economie (Academia de Studii Economice, 2015). 

De asemenea, ca parte componentă a tezei, a fost realizat și un plan de dezvoltare în carieră, bazat 

pe realizările științifice, didactice și administrative, din momentul obținerii doctoratului și până în 

prezent. 

 Astfel, prima parte a tezei de abilitare cuprinde direcțiile de cercetare pe care m-am 

concentrat după finalizarea doctoratului. Cercetarea a fost continuată cu realizarea studiilor 

postdoctorale. 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 conferințe naționale și internaționale, în perioada 2015-2019. 

 Rezultatele cercetării care au contribuit la elaborarea prezentei teze de abilitare se 

concretizează în cărți și monografii, articole ISI Web of Science, articole publicate în reviste 

indexate în baze de date și participări la conferințe, fiind orientate către trei direcții principale: 

 Capitolul I. Evaluarea economiei circulare și a modelelor bioeconomice, de la 

modelarea conceptelor la dovezile empiric; 

 Capitolul II. Performanțele economice ale întreprinderilor; 

 Capitolul III. Dezvoltarea modelelor economice pentru creștere sustenabilă. 

 În primul capitol sunt tratate aspecte 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. 

Acest capitol sintetizează rezultatele cercetării obținute în perioada studiilor postdoctorale, 

realizate în cadrul Școlii Postdoctorale a Academiei de Studii Economice, cu tema: ”Bio-

economia sustenabilă a sistemelor de reciclare a deșeurilor cu potențial energetic din 

România”. 

 Capitolul I 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 analizează modul de aplicabilitate a economiei circulare la nivelul Uniunii 

Europene. În cea de-a treia parte sunt prezentate rezultatele unui studiu de caz privind economia 

circulară implementată în România, din punct de vedere macroeconomic.  

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

strategiile de afaceri pentru creșterea performanțelor întreprinderilor și a gradului de satisfacție al 

consumatorilor. Aceste cercetări au fost încununate atât prin publicarea unui număr semnificativ 

de lucrări în reviste BDI și ISI, dar și prin 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, al energiei regenerabile și al întreprinderilor din bioeconomie din România.  

 Al treilea capitol pune accentul pe dezvoltarea regională a României după aderarea la 

Uniunea Europeană. În prima parte a capitolului accentul este pus pe convergența economică la 

nivel european. Metodele cantitative utilizate în cadrul acestui capitol redau disparitățile dintre 

regiunile geografice ale României în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea tehnologică. De 

asemenea, modelele econometrice dezvoltate în acest capitol reliefează gradul de coeziune dintre 

țările membre ale Uniunii Europene. În cea de a doua parte este descris rolul serviciilor bazate pe 

cunoaștere în revigorarea şi modernizarea economică a României la nivel regional. Serviciile 

bazate pe cunoaștere au devenit printre cele mai importante teme abordate de către cercetători. 

Interesul pentru aceste de teme se datorează în primul rând impactului pe care acestea le au în ceea 

ce privește rata creșterii unei economii, în special pentru  economiile din ţările emergente. 

 Partea a doua a tezei de abilitare include planul de evoluţie şi de dezvoltare a carierei 

profesionale, structurat în funcţie de activitatea didactică, activitatea de cercetare și de armonizarea 

celor două activități. Fiecare dintre cele două laturi ale carierei universitare, cea didactică și cea de 

cercetare, este analizată într-o manieră complexă, pornindu-se de la propriile realizări ştiinţifice și 

ajungând la direcțiile, căile de urmat, pe baza obiectivelor generale și specifice, care urmăresc 

creşterea performanţei academice.  

 Sinteza activităților individuale relevă, între altele, 3 cărţi în care sunt 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. 

 Rezultatele cercetărilor prezentate în teza de abilitare ”Strategii de afaceri ale 

întreprinderilor pentru creșterea performanțelor economice într-un mediu competitiv” 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. 

 


