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Rezumat (în limba română) 

 

Teza de abilitare intitulată „Organizational performance and entrepreneurship in 

knowledge management context” reprezintă concomitent punctul de apogeu si momentul de 

validare a rezultatelor obținute de candidat în cercetarea științifică şi didactică realizată după 

finalizarea lucrării de doctorat cu titlul „Managementul bazat pe cunoștințe în firmele din 

România”. Teza include o prezentare succintă a evoluției carierei academice, științifice şi 

profesionale a acestuia, direcțiile viitoare de dezvoltare a carierei academice în contextul 

realizărilor științifice semnificative şi de actualitate din domeniul Management ale acestuia, 

respectiv o scurtă prezentare a capacității individuale a acestuia in domeniul didactic, de cercetare 

si academic. 

 

Prima parte a prezentei teze de abilitare prezintă principalele rezultate științifice originale 

obținute de către candidat în cercetarea științifică după susținerea lucrării de doctorat cu titlul 

„Managementul bazat pe cunoștințe in firmele din Romania”, în octombrie 2011, perioadă în care 

acesta a elaborat în calitate de unic autor și co-autor 6 cărți de specialitate publicate in edituri 

naționale si 2 capitole în cărți publicate în edituri internaționale, a publicat 6 articole în reviste 

indexate Clarivate Web of Science cu factor de impact, a publicat 29 de articole științifice în reviste 

indexate în baze de date internaționale și a realizat 26 de comunicări științifice la conferințe 

internaționale și naționale. Activitatea de cercetare științifică originală a fost grupată, în cadrul 

tezei de abilitare, în trei secțiuni, ce au în vedere continuarea preocupărilor științifice din cadrul 

tezei de doctorat, în speță cunoștințele si managementul cunoştinţelor, dar şi dezvoltarea spre noi 

domenii, respectiv antreprenoriat si creșterea performanțelor prin dezvoltarea capabilităților 

organizaționale. În activitatea de cercetare si publicistică realizată, deseori aceste teme s-au 

întrepătruns. 

In cadrul primei teme, respectiv Cunoștințele si managementul cunoştinţelor, candidatul a 

abordat atât problematici teoretice cât si pragmatice vizând managementul bazat pe cunoştinţe, 

precum analiza KM în firmele din România, evaluarea stadiului economiei cunoaşterii, atât din 

perspectivă statică cât şi dinamică, rolul comunităţilor bazate pe cunoştinţe, dar şi aspecte specifice 

precum managementul cunoştinţelor în firmele din IT, in firmele nou infiintate sau problematica 

schimbarii in organizatia bazata pe cunostinte. Din punct de vedere teoretic m-a preocupat 
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problematica clasificarii cunostintelor, specificitatea strategiilor bazate pe cunoştinţe sau 

instrumentele specifice de KM. 

Cea de a doua temă are în vedere problematica Dezvoltării capabilităților organizaționale 

si amplificarea performanțelor firmei. Din aceasta perspectivă, candidatul a avut preocupări legate 

de modul de obținere a avantajului competitiv, in special la nivelul firmelor mici si mijlocii, 

competitivitatea acestora, factori critici de succes pentru firme, cu aplicabilitatea la nivelul 

managementului de proiect, performanta organizațională în firmele de IT, dezvoltarea 

capabilităților entităților non-profit si asigurarea sustenabilității acestora, finanțarea firmelor si 

ONG-urilor, analiza si amplificarea capabilităților firmelor din industria de textile si confecții etc.  

În sfârșit, in cadrul celei de a treia teme majore, antreprenoriatul, am abordat caracteristicile 

firmelor tinere sau înființate de tineri, provocările si barierele cu care acestea se confrunta, 

managementul schimbării în IMM-urile inovative, responsabilitatea socială corporativa in IMM, 

relația dintre antreprenoriatul corporativ si capabilitățile organizaționale din perspectiva entropică. 

 

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

urmărindu-se patru elemente majore: pregătirea profesională continuă, îmbunătățirea 

competențelor în domeniul didactic, dezvoltarea activității științifice, atât în domeniul 

fundamental, cât şi în cel aplicativ, respectiv implicarea continuă în cadrul activităților 

administrativ-academice. Sunt reliefate studiile postdoctorale realizate de candidat în cadrul unor 

universități de prestigiu, studiile de specializare, contribuția la dezvoltarea activităților didactice 

din cadrul Departamentului de Management al Academiei de Studii Economice, disciplinele noi 

propuse în cadrul departamentului, activitățile de cercetare fundamentală şi aplicate, ce s-au 

concretizat în 23 proiecte de cercetare, peste 50 de articole si prezentări indexate în baze de date 

precum Clarivate Web of Science şi altele. 

 

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

academice, în contextual global al realizărilor științifice semnificative şi de actualitate din 

domeniul de specializare „Management”, urmărind aceleași patru direcții majore: pregătirea 

profesională continuă, îmbunătățirea competențelor în domeniul didactic, dezvoltarea activității 

științifice, implicarea continuă în cadrul activităților administrativ- academice, fiind vizate cu 

prioritate dezvoltarea de proiecte de cercetare, publicarea de articole științifice în reviste 
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academice din domeniul management cu largă recunoaștere internațională, ca şi realizarea de 

parteneriate de cercetare cu parteneri din mediul de afaceri. 

 

În sfârșit, ultimul capitol al tezei reliefează capacitatea individuală a candidatului de a 

coordona echipe de cercetare, de a organiza şi coordona activități didactice, de a explica şi facilita 

învățarea şi cercetarea.  

Activitățile de explicare şi facilitare a învățării au vizat activități didactice realizate în 

domeniul management, cu precădere predarea de cursuri şi seminarii la discipline precum 

Fundamentele Managementului Organizației, Metodologii Manageriale, Managementul IMM, 

Management comparat internațional, atât în limba română cat şi în limba engleza. De asemenea, 

acesta a fost direct implicat în apariția unor noi discipline în oferta Facultății de Management, 

dezvoltând cursuri și seminarii pentru disciplinele: Managementul performanţei, Management 

antreprenorial internațional, Diagnosticare strategică. 

 

Ca experiență de organizare şi coordonare, in perioada 2012-2013 candidatul a fost 

prodecan al Facultății de Management, responsabil pentru relația cu studenții si mediul de afaceri, 

fiind direct implicat în dezvoltarea, administrarea şi evaluarea programelor de practica si internship 

ale studenților Facultății de Management. De asemenea, acesta a fost implicat în acreditarea 

programelor de studii încă din anul 2009 şi în activitățile de evaluare a cadrelor didactice de către 

studenți. În sfârșit, in perioada 2009-2013 a fost secretarul Comisiei de admitere la programele de 

masterat ale Facultății de Management. 

 

În ceea ce privește activitatea de cercetare, în perioada 2010-2012 candidatul a fost 

câștigător al unui grant de cercetare postdoctorală in cadrul proiectului POSDRU 

159/1.5/S/142115 Performanță si excelență în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul 

științelor economice din România cu o tema intitulata Dezvoltarea de sisteme si instrumente de 

management al cunoașterii in antreprenoriatul tinerilor din Uniunea Europeana, modalitate de 

amplificare a competitivității sectorului IMM, iar în anii 2014 -2016 a condus, în calitate de 

manager de proiect, proiectele Practică managerială de excelență pentru o carieră managerială 

de succes – PRACTIMAX POSDRU/189/2.1/G/155857 si Practica economica si manageriala in 

organizații românești - PRACTOR POSDRU/161/2.1/G/141010, cofinanțate prin Programul 
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Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Fondul Social European, 

obținute prin competiție națională, în cadrul căruia a coordonat activitatea de practică a peste 700 

de studenți. 

Teza de abilitare se încheie cu prezentarea bibliografiei, în care sunt prezentate 426 de 

lucrări, incluzând referințe generale şi publicații proprii ale candidatului, relevante pentru 

activitatea de cercetare desfășurată de acesta după finalizarea studiilor doctorale. 

 

În concluzie, consider că abilitățile, competențele şi expertiza de predare şi de 

cercetare deținute şi demonstrate pe parcursul carierei, rezumate în această teză de abilitare, 

îmi vor permite să contribui la dezvoltarea studiilor doctorale de management şi la 

pregătirea de specialiști competenți în domeniul atât de generos al managementului, ca parte 

a Școlii Doctorale de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București. 

 

04.09.2017      Candidat, 

    Conf. univ. dr. Ceptureanu Sebastian Ion 

 
 


