
 
 

 
 

Summary of Habilitation Thesis in Romanian language 

 

Motto: “Mutatis mutandis” 

 
Teza de abilitare cu titlul „Change management and organizational capabilities in small and 

medium sized enterprises from Romania” reprezintă o trecere în revistă a principalelor rezultate 

obținute de mine în cercetarea științifică şi didactică realizată după finalizarea lucrării de doctorat 

cu titlul „Managementul schimbării si inovării în firmele din România”, incluzând o prezentare 

succintă a evoluției carierei academice, științifice şi profesionale, direcțiile viitoare de dezvoltare 

a carierei academice, în contextual realizărilor științifice din domeniul „Management”, respectiv 

o scurtă prezentare a capacității individuale de a coordona echipe de cercetare, de a organiza şi 

coordona activități didactice, de explicare şi facilitare a învățării şi cercetării. 

Prima parte a tezei prezintă principalele rezultate științifice originale obținute în cercetarea 

științifică după susținerea lucrării de doctorat, perioadă în care am elaborat în calitate de unic autor 

și co-autor, 7 cărți de specialitate, am publicat 6 articole în reviste indexate Clarivate Web of 

Science cu factor de impact, am publicat 29 de articole științifice în reviste indexate în baze de 

date internaționale și am realizat 28 de comunicări științifice la conferințe internaționale și 

naționale.  

Activitatea de cercetare științifică a fost grupată, în cadrul tezei de abilitare, în trei teme, ce 

privesc capabilitățile organizaționale, antreprenoriatul si schimbarea organizațională.  

Prima temă are în vedere prezentarea rezultatelor originale din lucrări ce privesc capabilitățile 

organizaționale. Am avut în vedere o serie de articole publicate în reviste de mare vizibilitate 

internațională, recurgând la analize econometrice complexe pentru demonstrarea dependențelor 

dintre variabile. Este de remarcat că aceste articole au un mare grad de noutate, promovând idei 

noi si originale. În cercetările mele, am încercat sa dezvolt si explic relațiile dintre capabilitățile 

organizaționale si antreprenoriatul corporativ, rolul capabilităților organizaționale în obținerea 

performantelor la nivel de firmă, relațiile dintre strategie si performanță, intensitate competitivă si 

poziția strategică a firmei.  

Cea de a doua temă vizează managementul schimbării si inovării, realizând o serie de analize 

vizând dezvoltarea domeniului, fiind vizate procesele de schimbare organizațională, 

instrumentarul schimbării, modalitățile de reducere a rezistentei la schimbare si implementarea 



 
 

 
 

managementului inovării la nivelul firmelor din domeniile inovative ale economiei. Am studiat 

legăturile dintre managementul schimbării si sustenabilitate, implicațiile reproiectării manageriale 

asupra managementului schimbării, am formulat o serie de recomandări privind implementarea 

managementului schimbării in IMM-urile inovative (în special din sectorul IT). Nu in ultimul rând, 

eforturile mele în această zonă s-au concentrate asupra implicațiilor utilizării managementului 

cunoştinţelor asupra proceselor schimbării si am analizat instrumente de management al schimbării 

pretabile a fi utilizate in IMM-uri.  

Cea de a treia temă a avut în vedere zona de antrepenoriat, fiind dezvoltate si serie de teme de 

mare noutate si interes în domeniu: antreprenoriatul tinerilor, femeile întreprinzător si resorturile 

pe care le au tinerii studenți în dezvoltarea afacerilor. De asemenea am studiat cauzele obținerii 

performanței în IMM-uri, modalitățile de îmbunătățire a abilităților didactice în procesul de 

predare către tinerii întreprinzători si implicațiile responsabilității sociale corporative în IMM-uri. 

Partea a doua a lucrării prezintă evoluția carierei academice, științifice şi profesionale, 

urmărindu-se cinci direcții majore: pregătirea profesională continuă, îmbunătățirea competențelor 

în domeniul didactic, dezvoltarea activității științifice, implicarea continuă în cadrul activităților 

administrative si academice. Am reliefate studiile postdoctorale realizate în cadrul unei universități 

de prestigiu din Uniunea Europeană, studiile de specializare, contribuția la dezvoltarea activităților 

didactice din cadrul Departamentului de Management, contribuţia la dezvoltarea programului de 

Management Afacerilor Mici si Mijlocii, disciplinele noi propuse în cadrul departamentului, 

activitățile de cercetare fundamentală şi aplicate, ce s-au concretizat în 24 proiecte de cercetare, 

cele 25 de lucrări indexate în prestigioasa bază de date Clarivate Web of Science, alte 29 de articole 

fiind incluse în diferite alte baze de date internaționale, ca şi contribuția la dezvoltarea revistei 

Journal of Qualitative Applied Methods. 

Partea a treia a tezei de abilitare reliefează direcțiile viitoare de evoluție a carierei academice, 

în contextual realizărilor științifice relevante obținute în domeniul de specializare „Management”. 

Am urmărit cu prioritate dezvoltarea de proiecte de cercetare, realizarea de conferințe şi workshop-

uri publicarea de articole științifice în reviste academice din domeniul management cu largă 

recunoaștere internațională, indexarea Journal of Applied Quantitative Methods în noi baze de date 

internaționale, ca şi realizarea de parteneriate de cercetare cu parteneri din mediul de afaceri. 

Ultimul capitol reliefează capacitatea individuală de a coordona echipe de cercetare, de a 

organiza şi coordona activități didactice, de a explica şi facilita învățarea şi cercetarea. În acest 



 
 

 
 

sens, precizez ca am realizat activități de coordonare a studenților şi masteranzilor în vederea 

realizării lucrărilor de finalizare a studiilor încă din anul 2006, an în care a devenit membru al 

Departamentului de Management din cadrul Academiei de Studii Economice, până la acest 

moment îndrumând peste 400 de lucrări de licență şi disertații. 

Din perspectiva didactica m-am concentrat pe predarea unor cursuri şi seminarii la discipline 

fundamentale din curricula Facultății de Management, precum Fundamentele managementului 

organizației, Metodologii manageriale, Managementul întreprinderilor mici si mijlocii, 

Management comparat (limba română şi limba engleză), Managementul schimbării in IMM-uri şi 

Management strategic, calificativele obținute din partea studenților si masteranzilor fiind 

întotdeauna Foarte Bine. De asemenea, am fost direct implicat în apariția unor noi discipline în 

oferta Facultății de Management, dezvoltând cursuri și seminarii noi la disciplinele Managementul 

schimbării in IMM-uri, Managementul întreprinderilor mici si mijlocii (limba engleza) si 

Management Strategic in Administrația Publică.  

Din perspectiva experienței de organizare şi coordonare, menționez că am fost implicat în 

acreditarea programelor de studii încă din anul 2009, sunt implicat în organizarea sesiunii de 

licență, am fost implicat în elaborarea documentației şi acreditarea programului de master 

“Managementul afacerilor mici si mijlocii”. De asemenea, în 2011 am fost Vicepreședinte al 

Biroului Electoral Central din ASE, iar în 2012 Președinte al acestui organism. 

De asemenea, în perioada 2014-2015 am fost director al temei de cercetare postdoctorală 

“Cercetare comparativă asupra instrumentelor de management al schimbării între IMM-urile 

inovative din Romania si UE în condițiile economiei cunoașterii” din cadrul programului de 

cercetare postdoctorală (PD) „Performanță si excelență în cercetarea doctorală și postdoctorală în 

domeniul științelor economice din România”, obținut prin competiție, iar în anul 2012-2014 am 

condus, în calitate de manager de proiect proiectul “Șanse egale pentru cariere de succes, contract 

nr. POSDRU/97/6.3/S/64237-, cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, obținut prin competiție națională, în cadrul căruia am 

coordonat furnizarea de programe educaționale pentru mai mult de 800 de participanți. De 

asemenea, am fost director de proiect pentru un alt proiect obținut prin competiție națională- 

„Tranziția de la scoală la viața activă prin practică şi crearea de întreprinderi simulate- 

SIMPRACT”, derulat in perioada 2014-2015, contract nr. POSDRU/160/2.1/S/138113 în cadrul 



 
 

 
 

căruia am coordonat un program educațional ce a furnizat simulări manageriale pentru 400 de 

studenți. 

Teza de abilitare se încheie cu prezentarea bibliografiei, în care sunt prezentate 473 de referințe 

bibliografice. 

În concluzie, consider că prin calitățile, cunoștințele şi aptitudinile profesionale şi de 

cercetare deținute şi demonstrate pe parcursul întregii mele activități didactice, de cercetare 

şi profesionale, rezumate în această teză de abilitare, îmi vor permite să contribui de o 

manieră semnificativă la dezvoltarea domeniului Management, ca parte a Școlii Doctorale 

de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București. 


