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REZUMAT 

 

În prezent, autoarea Liliana Crăciun ocupă poziția de conf.univ.dr la Academia de Studii 

Economice din Bucureşti, în Departamentul Economie si Politici Economice, Facultatea Economie 

Teoretică și Aplicată. 

Teza de abilitare prezintă realizările academice, profesionale și științifice din ultimii 20 de ani de 

activitate, și mai precis după susținerea tezei de doctorat, în anul 1999, cu tema Formarea pieței 

de capital în România. 

Prima parte a tezei de abilitare include planul de evoluție și de dezvoltare a carierei 

profesionale structurat în funcție de realizările în plan didactic, contribuția la inițierea sau 

dezvoltarea de noi cursuri, la cooperarea internațională, precum și realizările în plan profesional. 

Partea a doua a tezei de abilitare cuprinde direcțiile de cercetare pe care m-am concentrat 

după susținerea tezei de doctorat, acestea fiind structurate pe trei capitole: 

Capitolul 1-  rezultatele relevante ale cercetării științifice după finalizarea studiilor 

postdoctorale din perioada 2010-2012 în cadrul programului: „Economia Transferului de 

Cunoaștere în Dezvoltarea Durabilă şi Protecția Mediului”. Această cercetare face parte din 

proiectul POSDRU/89/1.5/S/56287 „Programe postdoctorale în avangarda cercetării de 

excelență în tehnologiile societății informaționale şi dezvoltarea de produse şi procese  inovative”.  

În această secțiune am realizat o sinteză privind: 

- dezvoltarea economică şi dezvoltarea durabilă, de la creștere la dezvoltare economică, 

teorii şi modele ale dezvoltării economice, dezvoltarea durabilă  în contextual globalizării; 

- piețele globale, tehnologiile globale, solidaritatea globală, promovarea globalizării și 

beneficiile acesteia. 

Pe baza unei cercetări şi analize profunde, prin raportarea la stadiul cunoașterii, acela al dezvoltării 

economice locale în contextul regionalizării, am realizat mai multe studii economice pe care le-

am utilizat în realizarea unor articole economice publicate în țară şi în străinătate sau susținute în 

cadrul unor conferințe internationale. Totodată am urmărit şi stabilirea obiectivului în vederea 

fundamentării conceptelor de bază, regionalizarea în România, dezvoltarea economică locală în 

România în contextul regionalizării, prezentarea unor modele psiho-economice ale dezvoltării 

economice locale. 

Cercetarea mea a urmărit cum „regionalizarea vine să reflecte şi chiar să facă predicții asupra 

capacității noastre, ca şi popor, de a învăța şi de a aplica modele de bune practici, privind 

funcționarea economiei şi nu numai”, considerând un demers binevenit, „o descindere spre nivel 

individual – acolo unde bunăstarea rezonează cu cea mai mare amplitudine”. 

 



Capitolul 2 - demersul ştiinţific tinde spre o abordare interdisciplinară a dezvoltării 

economice, abordare în care psiho-economicul devine un instrument, de a face știința economică 

să lucreze pentru individ şi individual. 

 Înființarea unui model de diagnostic pentru antreprenoriatul corporativ în cadrul instituțiilor 

publice de cercetare și dezvoltare, bazat  pe identificarea empirică a unui set generalizat de factori 

organizaționali, percepuți ca vectori intraprenoriali. Cercetarea cantitativă a vizat 50 de entități 

publice cu experiență și s-a bazat pe validarea uneia dintre cele mai populare instrumente psiho-

metrice în literatura antreprenorială: Instrumentul de evaluare a spiritului antreprenorial 

corporativ(CEAI) - destinate inițial mediului economic nord-american. Așa cum literatura recentă 

a pus la îndoială portabilitatea interculturală a instrumentelor psiho-metrice, acest studiu a 

intenționat să valideze structura intrinsecă a celor cinci factori CEAI.  

Cei cinci factori deduși din analiza noastră statistică au fost: sprijinirea investigațiilor de 

oportunitate și consolidarea; mediul dinamic și recunoaștere; formalizare redusă; împărtășire de 

cunoștințe; disponibilitatea timpului și conștientizarea strategică. Apoi, rezultatele factorilor au 

fost utilizate ca variabile de intrare pentru o procedură de regresie logistică, variabila de ieșire fiind 

valoarea intraprenorială a instituțiilor respondenților. Doi factori contribuie considerabil la 

valoarea prezisă intraprenorială: sprijin pentru investigații de oportunitate și consolidare și 

formalizarea redusă. Valabilitatea întregii abordări este susținută de relevanța chestionarului 

inițial CEAI, capabil să dezvăluie caracteristici intraprenoriale și prin puterea de predicție a 

modelului de regresie logistică față de propensitatea intraprenorială a instituțiilor publice. 

Capitolul 3. Prezintă o sinteză a principalelor realizări științifice relevante în modelarea 

prin agenți inteligenți a diferitelor situații economice.  

În cazul modelării bazate pe agenți, sunt subliniate principalele avantaje aduse de acest tip de 

modelare în comparație cu metodele clasice de modelare bazate pe ecuații prin discutarea unor 

serii de aspecte care țin de modul de lucru, descrierea modelului, nivelul de eterogenitate al 

elementelor implicate în procesul de modelare, nivelul de cunoaștere al celui care realizează 

modelul, tipul de abordare a fenomenului, cauzalitate, etc. 

Cea de a treia parte a tezei de abilitare cuprinde planul de dezvoltare al carierei academice, 

științifice și profesionale și vizează trei direcții: activitatea educațională, activitatea de cercetare și 

corelarea activității de cercetare cu cea educațională. 

 

 




