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Dezvoltarea economico – socială de ansamblu a națiunilor a devenit un proces complex, 

dinamic, influențat de evenimente cu caracter social, economic și geopolitic a căror administrare 

necesită cunoaștere avansată, flexibilitate și proactivitate. 

Procesele investiționale, considerate în literatura de specialitate ca fiind suportul central al 

creșterii economice, atât la nivel micro cât și macroeconomic, m-au preocupat încă de la începutul 

carierei didactice și au constituit motivația prioritară în dezvoltarea unor teme și direcții de 

cercetare. Intreg demersul științific personal a fost orientat spre analiza complexitătii fenomenului 

investițional din perspectiva necesității integrării strategice a proiectelor într-o dimensiune locală, 

regională și națională, dar și a necesității predefinirii unor domenii majore pentru dezvoltare 

inteligentă. De asemenea, prin temele abordate am avut în vedere elaborarea și implementarea unor 

principii și standarde aferente proiectelor de investiții, pe tot ciclul de viață al acestora, cu accent 

asupra problemelor de monitorizare și control, respectiv verificarea modului în care impactul și 

rezultatele înregistrate sunt în conformitate cu cele estimate. 

Teza de abilitare reflectă ansamblul rezultatelor semnificative obținute din activitatea de 

cercetare după susținerea tezei de doctorat în cadrul Academiei de Studii Economice din București 

în anul 2006, confirmată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4871 din 07.08.2006. 

Preocupările pe domeniul contribuției și rolului investițiilor asupra performanței 

organizațiilor au fost concentrate pe dorința de aliniere la prioritățile de acţiune cele mai avansate 

pe plan național și european pe de o parte, iar pe de altă parte pe dezvoltarea unor contribuţii 

originale, utile din punct de vedere teoretic și aplicativ organizațiilor din România. 

Consolidarea carierei profesionale și de cercetare pe domeniul managementului investiţiilor 

a fost realizată dintr-o perspectivă tridimensională. Prima dimensiune a avut în vedere continuțul 

și structura studiilor universitare, de doctorat și postuniversitare absolvite, respectiv experiența 

didactică acumulată până în prezent. În sinteză, aceasta a inclus finalizarea a două facultăți cu 

specialitate pe domeniul tehnic și economic, finalizarea unui program de cercetare doctorală pe 

domeniul Eficienței investițiilor și a progresului tehnic, a unui program de masterat dedicat 

cercetării interdisplinare și a două programe de studii postuniversitare. Formele de pregătire 

absolvite au avut un caracter complementar cu efecte sinergice asupra parcursului profesional în 

cariera didactică și a rezultatelor obținute. 

Dimensiunea a doua face referire la inițierea și implicarea într-un număr mare de proiecte de 

cercetare, în calitate de expert tehnic, responsabil financiar și manager de proiect. Temele de 



cercetare au avut în vedere fie rezolvarea unor situații de neconformitate în domeniile educație, 

sănătate și energie, dar și fundamentarea unor idei novatoare, cu caracter științific în sfera 

managementului investițiilor, transferului tehnologic și competitivității economice.  

Cea de a treia dimensiune a carierei profesionale este asigurată de experiența și expertiza 

acumulată în cadrul diferitelor colaborări și parteneriate pe domeniul consultanței în management 

cu organizații din mediul public și privat, în ceea ce privește scrierea, implementarea și evaluarea 

proiectelor de investiții, finanțate din diferite surse. Cunoștințele acumulate în această calitate sunt 

confirmate prin ocuparea poziției de manager de proiect, în cadrul a două proiecte finanțate cu 

fonduri europene, de expert și formator în managementul financiar în cadrul unui proiect de 

asistență tehnică la nivel de program național, de consultant în domeniul transferului tehnologic și 

politicilor educaționale în cadrul unor proiecte implementate pentru dezvoltarea capacității 

administrative. 

Activităţile profesionale s-au materializat, pe plan personal, într-un ansamblu de cunoştinţe 

avansate şi au contribuit la definirea unei viziuni moderne asupra fenomenului investițional din 

România, ulterior concretizată într-o abordare diferențiată a procesului didactic, bazată pe 

competențe profesionale avansate și pragmatism. 

Prima parte a tezei de abilitare a fost dedicată prezentării celor mai relevante rezultate 

științifice obținute din activitățile și proiectele de cercetate-dezvoltare, care au fost diseminate în 

articole publicate și comunicări la conferințe internaționale. 

Domeniului managementului investițiilor a parcurs din punct de vedere conceptual o 

evoluție structurată pe patru etape majore, fiecare fiind particularizată din perspectiva modelelor 

de alocare a resursele disponibile în corelație cu sistemele de nevoi, a obiectivelor asumate și 

cerințelor de performanță impuse. Dacă primele două etape au fost caracterizate printr-o abordare 

individualizată bazată pe răspunsuri la problemele comunităților și organizațiilor, cea de a treia 

etapă a fost orientată pe maniera unitară de elaborare și implementare a proiectelor, pe nivelul de 

performanță în faza post implementare, în termeni de impact și sustenabilitate. A patra etapa este 

caracterizată printr-o dimensiune complexă, interdisciplinară, bazată mai ales pe capitalul 

intelectual, pe valorificarea creativă și inovativă a potențialului oferit, pe modele de dezvoltare 

inteligentă, predictibile și capabile să ofere alternative, atât în sfera indivizilor cât și a 

organizațiilor. 



Rezultatele cercetării științifice desfășurate și a contribuțiilor personale, în contextul analizei 

rolului investițiilor în creșterea performanței organizațiilor, au fost structurate pe trei direcții 

tematice: 

1. Contribuții științifice în domeniul evaluării impactului responsabilității sociale asupra 

performanței organizațiilor, direcție al cărei obiectiv principal a fost de validare a modului în care 

implicarea organizațiilor în proiecte de responsabilitate socială, poate determina o creștere a 

nivelului de performanță. Premisa de bază a cercetării impactului responsabilității sociale asupra 

performanței organizațiilor a fost legată de faptul că profitul, oamenii și mediu pot fi armonizate 

într-o abordare strategică, astfel încât organizația să devină performantă economic, social 

responsabilă și implicată în toate aspectele legate de mediu. 

2. Contribuții științifice relevante în domeniul evaluării impactului investițiilor străine 

directe (ISD), tematică în cadrul căreia am cercetat tipologia, particularitățile și obiectivele ISD 

precum și modul în care acestea au determinat transformări la nivel național și internațional, cu 

preponderență asupra țărilor în curs de dezvoltare. În baza acestor considerente, dar și a contextului 

economic în care România a înregistrat evoluții diferențiate în procesul de atragere a ISD, am 

aprofundat prin cercetare, cauzele și motivațiile unor astfel de situații, dar mai ales modul în care 

impactul ISD poate fi evaluat și cuantificat. 

3. Contribuții științifice relevante la evaluarea impactului unor politici de investiții, prin 

intermediul cărora am cercetat și dezvoltat principii și instrumente posibil a fi utilizate de către 

organizații, în baza cărora pot fi definite obiective comune și asigurate nivele corespunzătoare de 

performanță economică a investițiilor, în contextul rezolvării unor probleme majore cu care se 

confruntă statele și comunitățile. 

Rezultatele obținute în planul cercetării stiințifice au fost publicate în cadrul unui număr de: 

zece cărți elaborate în colectiv și individual, recunoscute ca fiind de referință, două capitole 

publicate în cărți internaționale de tip enciclopedie (“Advances in Risk Management” și 

“Encyclopedia of Corporate Social Responsibility”), șase articole publicate în reviste indexate ISI 

– Web of Science, cu factor de impact și scor relativ de influență, treizeci și unu de articole 

publicate în reviste indexate în BDI recunoscute și respectiv cinzeci și șase de lucrări prezentate 

în cadrul unor conferințe naționale și internaționale. Lucrările publicate au fost citate în reviste 

indexate ISI – Web of Science, cu SRI mai mare 0,25, în reviste indexate ISI - – Web of Science 

cu factor de impact mai mare ca zero sau în reviste indexate BDI și cărți de specialitate. 



Implicarea în activitatea de cercetare este argumentată și prin cele trei proiecte coordonate 

în calitate de manager de proiect, respectiv douăzeci și două granturi/proiecte derulate la nivel 

national. 

A doua parte a tezei de abilitare, intitulată “Evoluția și dezvoltarea cercetării științifice, a 

carierei academice și profesionale, capacitatea de a coordona echipe de cercetare și facilitarea 

învățării și cercetării” evidențiază direcțiile principale ce vor constitui suportul dezvoltării 

personale în planul activităților didactice, de cercetare, dar și contribuțiile propuse pentru 

dezvoltarea instituțională. 

Pentru fiecare direcție de îmbunătățire am propus acțiuni detaliate cu rezultate concrete în 

depunerea de noi proiecte de cercetare în cadrul competițiilor la nivel național și internațional, 

diseminarea rezultatelor în cărți și articole în reviste indexate ISI - Web of Science și BDI, 

participarea la conferințe internaționale, recenzia unor lucrări pentru jurnale internaționale, dar și 

aplicarea rezultatelor cercetării în cadrul unor parteneriate instituționale.  

Ariile de cercetare selectate, fundamentate pe convergența carierei didactice cu cea de 

coordonator de doctorat, vor avea în vedere o dimensiune europeană și un impact ridicat al 

rezultatelor în planul dezvoltării cunoașterii teoretice și practice, ale căror repere sunt sintetizate, 

după cum urmează: 

a) dezvoltarea unui model de analiză integrată a nevoilor cu precădere în spațiul 

comunităților, care să constituie baza inițierii unor proiecte de investiții, în conformitate cu 

cerințele tuturor celor implicați și cu obiectivele asumate din punct de vedere strategic; 

b)  promovarea unor modele de prioritizare a nevoilor și implicit a proiectelor de investiții, 

a unui cadru de stabilitate al priorităților, precum și a condițiilor în care se pot efectua schimbări; 

c) asigurarea unui nivel corespunzător de transparentizare a deciziilor în managementul 

investițiilor, care să permită luarea în analiză a tuturor potențialelor opinii și interese, în condiții 

stabilite de timp și resurse alocate sau disponibile; 

d) evaluarea preliminară a potențialului de sinergie al investițiilor, respectiv a capacității 

acestora de antrenare a unor efecte, al căror rezultat să fie superior, față de cel anticipat; 

În definirea acestor propuneri am avut în vedere necesitatea unei abordări integrate a 

procesului decizional, preocuparea pentru identificarea timpurie a impactului, adoptarea unei 

atitudini de tip anticipativ, proactiv, posibilitatea de implicare a tuturor părților interesante 

relevante și un caracter ridicat de predictibilitate, pe termen mediu și lung. 



În acest context, obiectivele fixate includ asigurarea stabilității și continuității proceselor de 

cercetare, prin atragerea de resurse financiare pe baza de granturi externe, ca și antrenarea 

studenților în programe doctorale, care să asigure creșterea capacității și vizibilității instituționale 

în plan științific, precum și dezvoltarea capitalului uman la nivel de excelență. 

Partea a III-a, Bibliografia, din finalul tezei de abilitare cuprinde referințele generale și 

publicațiile proprii relevante pe domeniul managementului investițiilor și creșterii performanței 

organizațiilor. 
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