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Rezumat 

 

Această teză de abilitare este rezultatul ultimilor 25 de ani de activitate în care am fost 

preocupat de tehnologii informaţionale şi impactul lor asupra societăţii. Acest demers a început 

odată cu studiile universitare de licenţă pe care le-am absolvit prin urmarea a două facultăţi. 

Prima diplomă de licenţă a fost obţinută în anul 2000, prin absolvirea specializării Contabilitate 

şi Informatică de Gestiune din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor de la 

Univesitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Ulterior, în anul 2001 am absolvit şi Facultatea de 

Informatică de la aceeaşi universitate, lărgindu-mi astfel orizontul cunoaşterii. Studiile doctorale 

în domeniul Cibernetică şi Statistică le-am finalizat în anul 2009, cu teza “Tehnologii 

informaţionale în sprijinul managementului organizaţiilor”. De asemenea, din anul 2012 deţin o 

diplomă de studii post-doctorale obţinută la Academia Română, cu teza “Instrumente modern de 

plată în economia românească”. De-a lungul timpului am utilizat intensiv tehnologiile 

informaţionale în activităţile curente desfăşurate ca expert contabil în cadrul CECCAR România, 

cadru didactic al Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi director economic în cadrul unei 

societăţi de consultanţă financiară. De asemenea, am dezvoltat aplicaţii informatice pentru 

gestiunea diverselor tipuri de activităţi în cadrul facultăţii: aplicaţie gestiune orar, aplicaţie 

gestiune proces de admitere studenţi. M-am perfecţionat continuu prin urmarea de cursuri de 

specialitate (University of Maryland, College Park, United States of America - Programming 



Mobile Applications for Android Hadheld Systems, 2014) şi obţinerea de certificări în diverse 

tehnologii informaţionale (Microsoft - Microsoft Technical Associate C#.NET, 2013). 

Prima parte a tezei cuprinde contribuţiile mele ştiinţifice şi este grupată în două 

secţiuni. Prima secţiune abordează emergenţa tehnologiilor informaţionale în afaceri şi sunt 

prezentate aspecte inovatoare din domenii precum e-commerce, cloud computing şi servicii 

financiare moderne bazate pe tehnologii informaţionale. Aceste contribuţii au fost anterior 

validate prin publicarea rezultatelor în reviste cotate ISI cu factor de impact semnificativ. De 

exemplu, principalele mele contribuţii referitoare la domeniul cloud-computing au fost publicate 

într-un jurnal care se află în quartila Q1 pe Clarivate Analytics şi în zona roşie în clasamentul 

jurnalelor UEFISCDI din domeniul Computer Science. 

A doua secţiune din partea de contribuţii personale este dedicată impactului în educaţie a 

tehnologiilor informaţionale şi consecinţelor specifice în societatea modernă. Astfel, prezentăm 

un studio semnificativ referitor la un program curricular de masterat în sisteme informaţionale 

pentru afaceri şi o analiză detaliată a factorilor de influenţă asupra workaholismului în IT. 

Această alegere este determinată de tendinţele care se manifestă în acest domeniu de activitate în 

ultimii ani şi de poziţia pe care România o ocupă pe piaţa globală a aplicaţiilor şi serviciilor 

software. 

A doua parte a tezei conţine perspectivele mele privind activităţile didactice şi de 

cercetare. Pe termen mediu îmi propun actualizarea continuă a cursurilor pe care le predau în 

cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, prin trecerea către noi versiuni ale 

instrumentelor software utilizate şi prin îmbunătăţirea conţinutului theoretic al suportului 

bibliografic. Din punct de vedere al cercetării, intenţionez să-mi îmbunătăţesc cunoştinţele de 

modelare econometrică, astfel încât să pot prospecta teme complementare de cercetare. 



Partea a treia a tezei cuprinde referinţele bibliografice care au stat la baza realizării 

acestei teze de abilitare. 

 


