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Teza de abilitare cu titlul ”Creștere economică și dezvoltare economică durabilă între 

teorie și practică”, elaborată în conformitate cu legislația în vigoare, se bazează pe activitatea 

de cercetare desfășurată după obținerea titlului de doctor în economie (Universitatea din 

Craiova, 2003) și până în prezent, perioadă care mi-a permis împletirea carierei didactice cu 

cercetarea și dobândirea unei expertize în domeniu. 

Cariera universitară și de cercetare a debutat în anul 1998 la Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, domeniile de interes fiind finanțe publice 

și finanțe internaționale. Teza de doctorat a fost elaborată în domeniul Economie, demersul de 

cercetare fiind îndreptat către studierea fenomenelor și dinamicii macroeconomice. În luna 

februarie 2019, în urma concursului susținut, am devenit cadru didactic titular la Academia de 

Studii Economice din București în cadrul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului, 

extinzându-mi astfel domeniile de interes către abordarea problematicii mediului natural și a 

impactului dezvoltării și creșterii economice asupra acestuia. Astfel, rezultatele științifice sunt 

circumscrise abordării interdisciplinare, acestea fiind permanent valorificate prin studii, lucrări, 

proiecte de cercetare și articole publicate.  

Pornind de la teoriile de creștere economică, teza de abilitare îmbină elementele 

teoretice cu privire la factorii determinanți ai creșterii economice cu metodologii moderne, 

precum analiza datelor de tip panel. Demersurile efectuate pe parcursul evoluției mele didactice 

și științifice au fost profund contextualizate la specificul economiei românești, rezultatele 

obținute raportându-se nu doar la rezultatele obținute de alți autori, ci mai ales, la specificitatea 

economiei României ca țară est europeană marcată de procese majore de transformare. 

Teza de abilitate elaborată conține trei secțiuni: 

- Contribuții și realizări în cercetarea științifică, activitatea profesională și academică; 

- Planuri de dezvoltare a carierei profesionale, științifice și academice; 

- Referințe bibliografice. 

În prima secțiune “Contribuții și realizări în cercetarea științifică, activitatea 

profesională și academică” a fost realizată o autoevaluare a principalelor rezultate obținute 

atât în activitatea de cercetare, cât și în activitatea profesională și academică.  

Într-un demers sintetic, activitatea de cercetare a fost prezentată pe două direcții: 

1. Dezvoltare și creștere economică; 

2. Dezvoltare durabilă în context național și european. 

Preocuparea pentru politicile de stabilizare macroeconomică s-a manifestat de la 

începutul carierei universitare, odată cu elaborarea tezei de doctorat.  După obținerea titlului 

de doctor, într-o serie de lucrări, am abordat problematica creșterii și dezvoltării economice, 

propunând instrumente de cuantificare a acestora sau studiindu-le în strânsă corelație cu factorii 

lor de influență. Astfel, o mare parte a realizărilor care îmi definesc parcursul profesional și de 

cercetare, cu precădere la începuturile acesteia, s-au circumscris nevoii de identificare și creare 

a premiselor favorabile creșterii și dezvoltării economice românești, cu accent asupra factorilor 

direcți și indirecți care influențează parcursul acesteia. 

Totodată, prima direcție de cercetare teoretică, cea a identificării factorilor determinați 

ai creșterii economice și a politicilor care influențează creșterea și dezvoltarea economică, este 

completată și de abordările empirice realizate în cadrul a trei proiecte de cercetare științifică la 

care am participat atât în calitate de director de proiect, cât și de membru în echipa de cercetare. 



  

Parcursul firesc al cercetării m-a condus la extinderea domeniilor de interes și către 

problematica mediului natural și a impactului asupra acestuia, generat de dezvoltarea și 

creșterea economică.  

În ultimele decenii, relația dintre creșterea economică și protecția mediului a devenit 

din ce în ce mai semnificativă. Producția economică generează emisii poluante al căror impact 

asupra mediului este atenuat de activitățile de reducere a acestora, finanțate din cheltuieli 

guvernamentale. Cheltuielile publice și gestionarea lor eficientă sunt aspecte cheie ale politicii 

de mediu și ale cadrului de reglementare și instituțional al unei țări, întrucât majoritatea 

politicilor sunt legate de necesitatea efectuării cheltuielilor publice. În acest context, în lucrările 

de cercetare elaborate, am surprins o serie de aspecte care vizează domeniul „protecția 

mediului”. A fost analizată, pe de o parte, protecția resurselor naturale, prin prisma resurselor 

epuizabile în contextul dezvoltării durabile, iar, pe de altă parte, influența politicii de mediu 

asupra creșterii economice și stimularea tranziției Europei către o economie circulară. 

Totodată, în cadrul cercetărilor efectuate, mi-am propus și o analiză globală a eficienței  

energetice la nivelul României și al țărilor Uniunii Europene din perspectiva dezvoltării 

durabile a spațiului european şi de a vedea care este legătura dintre variabilele urmărite în 

analiza temporală şi multicriterială. 

Studiile prezentate în cadrul tezei de abilitare sunt rezultatul unor cercetări desfășurate 

în cadrul colectivelor de cercetare, unele dintre acestea având un profund caracter 

interdisciplinar. Aceste interacțiuni, în cadrul colectivelor de cercetare, au avut ca scop 

integrarea conceptelor și metodologiilor într-un efort comun de a clarifica problematica 

dezvoltării atât prin prisma instrumentelor menite să permită identificarea progreselor 

înregistrate de statele europene și de România către o dezvoltare durabilă, cât și prin prisma 

surprinderii unor tehnici de reducere sau eliminare a impactului negativ asupra acesteia. 

După prezentarea direcțiilor de cercetare, în ultima parte a secțiunii am prezentat 

principalele Realizări și contribuții profesionale și academice. Întreaga activitate didactică 

desfășurată a stat sub semnul unui stil propriu de predare, în care am îmbinat o serie de tehnici 

și metode menite să dezvolte și să valorifice la maximum abilitățile studenților. Principalul 

obiectiv pe care l-am urmărit l-a reprezentat identificarea şi aplicarea celor mai eficiente 

metode, care să le permită studenților înțelegerea problemelor abordate printr-o îmbinare 

constructivă a exigențelor universitare cu cerințele mediului economic în care îşi vor desfășura 

activitatea la finalizarea studiilor.  

În acest context, mi-am bazat metodele de predare pe activități centrate pe student, 

având ca obiectiv formarea unei gândiri economice critice, care să le asigure studenţilor 

competențele necesare pentru a obține şi analiza informația economică şi, totodată, integrarea 

corespunzătoare în activitatea practică. În acest fel, studenții au participat activ la întregul 

proces educațional care le-a permis să își dezvolte cunoștințele și să își îmbunătățească 

abilitățile.  

De asemenea, prin angrenarea studenților în elaborarea unor studii şi proiecte de 

cercetare interdisciplinare, am urmărit conturarea unei imagini reale asupra lumii economice 

în care vor păşi, iar creativitatea şi spiritul analitic şi sintetic au fost principalele instrumente 

de lucru folosite. Totodată, am încurajat studenții să își prezinte ideile și să își formeze un stil 



propriu de gândire și abordare, printr-o analiză critică a literaturii de specialitate în domeniile 

studiate. 

În a doua secțiune a lucrării am prezentat Planurile de dezvoltare a carierei 

profesionale, științifice și academice. Pe baza unei experiențe profesionale de 23 ani, 

direcțiile vizate urmăresc îmbinarea celor mai recente tehnici de predare şi învățare, adaptate 

la nevoile studenților, cu o cercetare științifică aprofundată, menite să asigure diseminarea celor 

mai recente rezultate, atât în rândul mediului de afaceri, cât şi printre cercetătorii de seamă din 

acest domeniu. 

 Intenționez să mă implic în continuare, cu seriozitate şi responsabilitate, în dezvoltarea 

competențelor studenților şi orientarea acestora către o profesie sigură, la care voi adăuga 

activitățile de cercetare în domeniul economic. 

Conștientă că studiile selectate pentru a compune lucrarea de față nu sunt exhaustive,  

am urmărit să evidențiez conceptele de creștere economică și dezvoltare durabilă printr-o 

abordare multidisciplinară, conform unei viziuni proprii. 

 


