
 

Rezumat  

 

ABORDĂRI MULTI-DIMENSIONALE ÎN CADRUL MEDIULUI DE 

AFACERI EUROPEAN 
 

Teza de abilitare numită Abordări multidimensionale în mediul de afaceri european se axează 

pe identificarea și analizarea legăturilor dintre componentele mediului de afaceri european și 

celelalte componente ale mediului economic al Uniunii Europene: sociale, culturale și politice. 

Un stadiu înaintat de experiență pentru orice cadru didactic sau cercetător este conferit de 

iscusința sa de a comunica cu succes propriile cunoștințele și de a modela profesional alți tineri 

ce aspiră la o carieră în cercetarea științifică. În acest sens am elaborat și înaintat această teză 

de abilitare, care în funcție de metodologia în vigoare pune în valoare întregul meu produs 

științific elaborat până în prezent și îmi poate sprijini abilitatea de a îndruma lucrări doctorale 

care să aducă contribuții la dezvoltarea cunoștințelor în această arie științifică. 

Teza de abilitare este organizată în trei părți, care să furnizeze o idee generală despre cercetările 

și cariera mea didactică. În prima parte a tezei este relevat traseul acoperit în vederea pregătirii 

profesionale, la universități din țară și din străinătate. Performanțele dobândite de-a lungul 

carierei academice apar în funcție de trei sfere diferite. 

În domeniul cercetării sunt evidențiate cele mai însemnate lucrări, care rezidă în 6 articole 

indexate în Web of Konwledge cu factor de impact nenul (și scor absolut de influență nenul), 

2 cărți publicate ca unic autor, 3 cărți publicate în calitate de co-autor, 20 articole publicate la 

conferințe internaționale a căror volum este indexat în Web of Knowledge – Conference 

Proceedings și 20 de articole publicate în reviste naționale și internaționale indexate în baze de 

date internaționale. Impactul tutoror acestor lucrări este vizibil prin cele 112 de citări în Google 

Scholar și un indice Hirsch de 4. 

În sfera didactică sunt enumerate cursurile susținute, mai ales cele de la programele de studii 

ale Facultății de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, la toate cele trei secții: 

engleză, franceză și germană. Abilitățile mele de orientare și ghidare pe plan științific sunt clare 

prin cele 35 de lucrări de licență și cele 44 lucrări de disertație coordonate. În plus deja am 

participat în cadrul a 3 comisii de îndrumare de teze de doctorat la Școala Doctorală 

Administrarea Afacerilor de la ASE București. 

În sfera administrativă sunt expuse activitățile îndeplinite în calitatea de membru al Catedrei 

UNESCO pentru Administrarea Afacerilor, din cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor, 

cu predare în limbi străine, în calitate de secretar științific respectiv co-director al programului 

de studii MBA româno-german “Management antreprenorial”, în limba germană, o cooperare 

între Universitatea Westfaliană din Germania și ASE București dar și activitatea din postura 

de membru în variate foruri de reprezentare, asociații sau organisme asociate domeniului 

educațional. 

În cea de-a doua parte a tezei sunt descrise cele mai notabile rezultate ale cercetărilor, 

configurate în șase subcapitole corespunzătoare celor șase cercetări semnificative desfășurate 

în domeniul administrarea afacerilor. 

Prima cercetare inclusă în teză pune în valoare o parte dintre rezultatele cercetarii pe bază de 

chestionar, efectuată la nivelul IMM-urilor din România, în perioada 2007-2008, în cadrul 

proiectului național de cercetare IDEI 856 ”Creșterea competitivității IMM-urilor din România 

prin implementarea unui model de evaluare și de îmbunatațire a performanțelor acestora în 

conformitate cu modelul european de management al calitații”. Unul dintre obiectivele 

cercetarii l-a reprezentat evaluarea gradului de satisfacere a cerințelor societații referitoare la 

protecția vieții, sanatații persoanelor și la protecția mediului înconjurator de către IMM–urile 

din România, inclusiv a celor din domeniul comerțului, din perspectiva unei abordări integrate 

a valorilor dezvoltării durabile în cadrul modelului de european de excelenăța, definit de către 



 

Fundația Europeană pentru Managementul Calitații (European Foundation for Quality 

Management – EFQM). 

Ca urmare a studiului efectuat a rezultat că există o corelație între gradul de satisfacere a acestor 

cerințe și nivelul de maturitate al sistemului de management al calitații întreprinderilor. Astfel, 

s-a constatat că, în cazul IMM-urilor din domeniul comerțului, ale căror preocupări privind 

implementarea unui sistem de management al calitații sunt în faza incipientă, gradul de 

satisfacere a cerințelor societații, din perspectiva unei abordări integrate a valorilor dezvoltării 

durabile în cadrul modelului european de excelența EFQM, este relativ scăzut. Pe de altă parte, 

cercetarea efectuată a evidențiat faptul că, datele obținute de către IMM-uri din domeniul 

comerțului în procesul evaluarii și monitorizării impactului proceselor asupra mediului 

înconjurator sunt utilizate în principal pentru stabilirea unor acțiuni corective, ca urmare a 

reclamațiilor aparute și în mai mică măsură pentru definirea unor programe de îmbunatațire 

continuă a satisfacerii acestor cerințe. 

A doua cercetare se concentrează pe prezentarea orientării antreprenorilor către sustenabilitate 

în cadrul practicilor de marketing de interacțiune versus de rețea. Prin includerea obiectivelor 

de dezvoltare sustenabilă în principalele ținte ale strategiilor de marketing, scopul celei de-a 

doua cercetări este de a analiza influența orientării antreprenorilor către sustenabilitate asupra 

practicilor de marketing relațional – respectiv, marketingul de interacțiune versus cel de rețea. 

Plasată într-un cadru comparativ, ancheta ce a stat la baza acestei cercetări a inclus un eșantion 

de 104 de inițiatori ale unor întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) din sectorul serviciilor din 

România, selecția participanților fiind supusă unor criterii prestabilite bine definite. 

Identificând faptul că există un gap în literatura de specialitate de cercetări care abordează tipul 

de strategie de afaceri potrivită antreprenorilor orientați către sustenabilitate, modelul 

conceptual al cercetării a integrat o variabilă categorială de moderator (Strategii de afaceri 

planificate/ emergente) ca un indicator al eterogenității potențiale dintre relațiile ipotetice. 

Ambele modele de măsurare și structură au fost evaluate prin intermediul unei tehnici de 

modelare a ecuațiilor structurale bazate pe covarianţă, respectiv prin metoda celor mai mici 

pătrate parțiale (PLS SEM). Conform concluziilor, orientarea antreprenorilor către 

sustenabilitate reprezintă aproape 35% din varianța practicilor de marketing de interacțiune și 

16% din varianța practicilor de marketing de rețea, ceea ce reprezintă o influență mai mare 

asupra celor dintâi. Mai mult, s-au furnizat dovezi care certifică faptul că orientarea 

antreprenorilor către sustenabilitate în practicile de marketing relațional nu depinde în mod 

semnificativ de tipul de strategie de afaceri adoptat. 

A treia cercetare se ocupă cu politica concurenței în industria filmului european cu accent pe 

interesele consumatorilor dintr-o perspectivă românească. Cinematografia europeană a fost şi 

este adesea asimilată de consumatorii de film ca cinematografie de artă care este mai greu de 

înţeles şi în cele din urmă căreia îi este mai dificil să atingă un număr mare de consumatori. 

Obiectivele celei de-a treia cercetări au fost de a examina traseul pieței europene de 

cinematografie şi relaţia cu consumatorii săi împreună cu interesele lor și atitudinile față de 

filmele europene și de a cerceta cele mai importante măsuri luate de către instituţiile Uniunii 

Europene în cadrul politicii concurenței de a sprijini filmele europene prin schemele de ajutor 

de stat. Pentru a da formă acestor obiective au fost utilizate interviuri în profunzime cu cinci 

specialiști de elită din industria cinematografică românească cu experiență și recunoaștere 

internațională. Problemele cercetării calitative studiate sunt: modificarea comportamentului 

consumatorilor față de cinematografia europeană și modalitățile de sprijin. Rezultatele 

cercetării sugerează că privind relaţia sa cu consumatorii și interesele lor în cea a șaptea artă, 

cinematografia europeană face față multor dificultăţi care variază de la concurenţa cu filmele 

americane şi fondurile insuficiente până la creşterea confortului sau a comodității 

consumatorilor de filme din aceste timpuri. Cel de-al treilea studiu concluzionează de 

asemenea cu exemple de măsuri propuse de repondenți, de a sprijini cinematografia europeană 



 

să devină mai atractivă pentru consumatori, o parte din aceste măsuri fiind deja în curs de 

aplicare în industria cinematografică, determinând ca rezultatele studiului să fie utile pentru 

factorii politici și cei de decizie în acest domeniu cultural. 

A patra cercetare ilustrează considerațiile despre obținerea titlului de sit al Patrimoniului 

Mondial UNESCO dintr-o abordare cantitativă. Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a 

stabilit ca obiectiv primordial încă de la crearea sa în 1972 protecția locurilor cu semnificație 

culturală sau naturală deosebită. Cu toate acestea, prezenta lista suferă o lipsă mare de echilibru 

în ceea ce privește repartiția siturilor pe țări și cele cinci regiuni UNESCO (Europa și America 

de Nord, Asia și Oceanul Pacific, America Latină și Marea Caraibelor, Statele Arabe și Africa 

Sub-Sahariană). Criteriile de selecție care contribuie la desemnarea unui loc ca sit de 

patrimoniu mondial UNESCO arată că siturile trebuie să dețină o valoare universală 

excepțională. Cu toate acestea, neuniformitatea listei între țări și regiuni ar putea indica faptul 

că alți factori pot contribui și la includerea siturilor pe listă. În 1994, pentru a avea o lista a 

patrimoniului mondial reprezentativă, echilibrată și credibilă a fost introdusă Strategia globală 

- pentru a reflecta mai bine întregul spectru de comori culturale și naturale ale lumii noastre. 

Acest al patrulea studiu explorează impactul înainte și douăzeci de ani după introducerea 

strategiei globale și influența diferiților factori determinanți ai economiei și politicii, cu privire 

la structura listei patrimoniului mondial, cum ar fi calitatea de membru în cadrul Comitetului 

Patrimoniului Mondial și al Convenției. 

A cincea cercetare dezvoltă o abordare a sistemelor sociale pentru sănătatea autoevaluată și 

determinanții acesteia în era digitală. Plasând sănătatea autoevaluată (SAH) și factorii ei 

determinanți în cadrul sistemelor sociale, cea de-a cincea cercetare urmărește să investigheze 

influențele caracteristicilor individuale, ale factorilor de mediu și socio-economici asupra 

modului în care oamenii își evaluează propria sănătate. Multiplexitatea și dinamica structurilor 

sociale sunt examinate prin prisma erei digitale, care exercită un impact substanțial asupra 

evaluării realității de către indivizi și a capacității de adaptare la evoluția lumii. Astfel, dat fiind 

mediul focusat pe digitalizare care contextualizează activitatea diverselor tipuri de angajați/ 

funcționari, al cincilea studiu analizează sănătatea autoevaluată și determinanții săi bazați 

pentru peste 54000 de observații. Constatările cercetării susțin faptul că modul în care indivizii 

își autoevaluează propria sănătate este determinat într-o mare măsură de variabile din mai 

multe câmpuri. 

A șasea cercetare a examinat provocările internaționalizării universităților scoțiene, în 

contextul Brexit. competitivă și pentru oricine aspiră la o evoluție profesională, cunoștințele și 

competențele internaționale au devenit necesare și chiar indispensabile pentru succes. 

Universitățile au devenit esențiale pentru strategiile de internaționalizare ale guvernelor din 

numeroase țări ale lumii, deoarece ele reprezintă furnizori-cheie ai cunoștințelor și abilităților 

menționate anterior. Procesul de internaționalizare a învățământului superior prezintă în mod 

evident anumite avantaje atât pentru studenții și personalul academic din centrele universitare, 

cât și pentru economia națională și pentru comunitatea internațională, totuși în fiecare țară 

există o importanță diferită acordată fiecăruia dintre aceste beneficii multiple. 

Obiectivele celei de-a șasea cercetări au urmat două direcții: 1) identificarea beneficiilor 

procesului de internaționalizare a învățământului superior în Scoția și 2) investigarea măsurilor 

care sunt cele mai eficiente pentru realizarea acestor beneficii pe fondul unui climat incert 

influențat de Brexit. Un chestionar a fost folosit pentru a obține punctele de vedere ale 

reprezentanților tuturor celor 19 universități scoțiene, în ceea ce privește situația actuală a 

învățământului superior din țara lor. Rezultatele dezvăluie abordările celor 19 universități 

scoțiene atunci când pledează pentru procesul de stabilire a unei baze internaționale în 

învățământul superior, dar și în strategiile lor de internaționalizare. Abordarea repondenților a 

fost posibilă în cadrul proiectului Erasmus+ desfășurat în 2017 "Vizita de studiu universitară: 

tineret și munca comunitară în Scoția". În cadrul aceestuia vizitele universităților au permis 



 

consultarea acestor experți cu privire la opiniile lor privind modalitățile de îmbunătățire a 

cooperării între universitățile scoțiene și cele ale Uniunii Europene având ca bază un context 

economic, social și politic marcat de preocupările Brexit. Sugestiile lor au fost incluse în studiu 

ca recomandări pentru consolidarea legăturilor dintre universitățile din UE și cele din Scoția.  

În a șaptea parte a lucrării sunt prezentate două manuale publicate ca autor unic cu trimitere la 

două discipline predate în cadrul facultății FABIZ - Mediul european de afaceri și 

Managementul cunoștințelor, incluzând fundamente teoretice și studii de caz utile studenților. 

Rezultatele cercetărilor prezentate în teza de abilitare, rezultate care au condus la concluzii 

utile pentru așteptările din jurul acesteia au fost publicate în reviste indexate ISI Web of Science 

cu scor absolut de influență (AIS) nenul, respectiv în cărți publicate în calitate de unic autor la 

editura ASE. 

A treia parte a tezei este dedicată unui plan de dezvoltare a carierei. Pentru a crea acest plan, 

au fost stabilite trei direcții principale de acțiune: planul didactic, planul de cercetare științifică 

și planul administrativ. Obiectivele mele viitoare urmează aceleași trei direcții de dezvoltare și 

vreau să subliniez faptul că îndrumarea tezelor de doctorat reprezintă o mare oportunitate 

pentru dezvoltarea carierei mele. 

  



 

 


