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Teza de abilitare a candidatei Hudea Oana Simona, intitulată Evoluții și tendințe în plan 

microeconomic și macroeconomic, cu impact la nivelul bunăstării generale. O abordare 

calitativă și cantitativă, ce se înscrie în contextul aferent domeniului Cibernetică și Statistică 

Economică, este structurată în două părți cuprinzătoare, cea dintâi, axată pe analizarea contribuțiilor 

aduse în planul cercetării științifice, dar și a intențiilor viitoare manifestate în acest sens, iar cea de-a 

doua, dedicată surprinderii traseului academic și profesional parcurs și a așteptărilor avute în vedere, 

sub acest aspect.  

 Astfel, prima parte a tezei de abilitare, denumită Realizări științifice actuale și perspective 

de evoluție în plan științific, se focalizează, în cadrul celor două secțiuni ale sale, pe de o parte, pe 

descrierea anumitor aspecte economice tratate de autoare în cele peste 40 de lucrări realizate de-a 

lungul perioadei de șase ani, derulate în urma finalizării studiilor doctorale, fiind reliefate principalele 

contribuții aduse de aceasta literaturii de specialitate în domeniu, iar pe de altă parte, pe intențiile de 

continuare a demersului său în plan științific. 

Orientată deopotrivă spre o analiză de tip calitativ și de tip cantitativ, interesată atât de 

analizarea riguroasă a studiilor de profil deja existente la nivelul fiecărei componente avute în vedere, 

cât și de exprimarea propriilor puncte de vedere cu privire la evoluția trecută ori de perspectivă a 

diverșilor itemi vizați, în baza rezultatelor obținute ca urmare a unor abordări conceptuale ori empirice, 

autoarea își propune să reliefeze, ca un corolar al efortului de cercetare depus în perioada 

menționată, diversele direcții în care societatea ar trebui să evolueze, în plan microeconomic, 

mezoeconomic și macroeconomic, în vederea satisfacerii, la cel mai înalt grad posibil, a tuturor 

actorilor implicați: agenți economici clasici ori autorități locale, regionale și naționale. 

 Identificând elementul central de interes al cercetării în ansamblul ei, autoarea urmărește să 

capteze, din perspective diverse, pe de o parte, maniera în care agenții economici își aduc contribuția 

la bunăstarea nu doar a stakeholderilor direcți, ci și a mediului mai larg implicat în procesele 

angrenate de derularea activității acestora, iar pe de altă parte, impactul pe care politicile adoptate la 

nivel regional ori național îl au asupra evoluției lor.  

În acest context, Secțiunea I.A a tezei de abilitare, Contribuții curente aduse domeniului 

cercetării, reunește trei capitole ce se îmbină armonios în ansamblul lucrării, creând, astfel, un tot 

unitar și consistent, în sensul menționat anterior, și anume: Capitolul I – Interacțiunea agenților 

economici și efecte asupra mediului public și privat, Capitolul II – Factori mezoeconomici și 

macroeconomici determinanți în influențarea contextului microeconomic și a cadrului național general, 

respectiv Capitolul III – Dinspre microeconomie, cu fundamente specifice, prin prisma modelării, spre 

o construcție macroeconomică sustenabilă, cu impact la nivelul agenților economici, componente 

redate relativ detaliat în paginile prezentei lucrări. 



Orice organizație operează pe o piață în strânsă interacțiune cu diverși stakeholderi, de la cei 

direct interesați de bunul mers al lucrurilor la nivelul entității vizate, reprezentând mediul intern al 

acesteia, până la cei ce aparțin mediului său extern, indiferent dacă vorbim de elemente specifice 

micromediului, precum furnizori de factori de producție, intermediari, clienți, alte organizații, din 

postura lor de concurenți ori parteneri, sau organisme publice locale, ori de cele făcând parte din 

macromediu, așadar de autorități decizionale la nivel național.  

În mod evident, abordarea holistică a tuturor acestor factori de influență în plan organizațional 

implică un efort de cercetare major, autoarea oprindu-se, în cadrul studiilor sale, după cum reiese din 

Capitolul I al tezei, asupra unor aspecte disparate, dar care dau coerență ansamblului, și anume: 

analizarea comportamentului consumatorului pe baza unor cercetări empirice specifice, în vederea 

creionării unui tipar comportamental al acestuia, respectiv surprinderea impactului pe care agenții 

economici străini, reprezentând sectorul extern, îl pot avea, din perspectiva investițiilor străine directe, 

în calitate de parteneri, asupra organizației, sau a manierei în care acestea creează oscilații în planul 

creșterii economice a națiunii destinatare, reliefându-se, astfel, cele două componente ale primului 

capitol al tezei de abilitare: Subcapitolul I.1. Comportamentul consumatorului – element cheie în 

fundamentarea deciziilor de afaceri, respectiv Subcapitolul I.2. Relația dintre Investițiile străine directe 

și evoluția favorabilă, sub aspect economic, la nivel organizațional și național. 

Trecerea dinspre zona microeconomică, prin traversarea celei mezoeconomice, spre cea 

macroeconomică, în analizarea efectelor în plan organizațional, nu este un proces tocmai facil. Dacă 

micromediul reprezintă mediul extern cel mai apropiat al organizației și, în consecință, cel mai vizibil, 

atât din punct de vedere al manifestării sale, cât și al incidenței acestuia la nivelul entității în cauză, 

mediile mai îndepărtate implică un efort suplimentar în captarea implicațiilor generate.   

Pornind de la reliefarea unor aspecte legate de elemente congruente în planul dezvoltării 

regionale și extinzând, apoi, cadrul analizei, autoarea subliniază contexte nedorite cărora entitățile de 

orice fel trebuie să le facă față, redate în prezenta prin prisma economiei subterane, ce ridică 

probleme nu doar în privința cuantificării sale, ci și a diminuării, în măsura posibilului, a efectelor 

antrenate, conturând, treptat, componentele celui de-al doilea capitol al tezei de abilitare: 

Subcapitolul II.1. Premisele dezvoltării regionale și efecte antrenate în planul agenților economici 

producători, respectiv Subcapitolul II.2. Economia subterană – incidențe majore la nivel național, 

repercusiuni în plan organizațional. 

Abordarea celor trei paliere economice, micro, mezo și macro, își găsește reliefarea completă, 

pe lângă surprinderea acestora din perspectivă calitativă, prin captarea lor la nivel cantitativ, în acest 

context, modelarea proceselor și fenomenelor economice în ansamblul lor, pornind de fundamente 

microeconomice, concret de la optimizarea deciziilor diverșilor agenți economici, analizați în 

interacțiunea lor pe diferite piețe considerate, dând plus valoare cercetării în domeniu.   

Mergând în această direcție, autoarea evidențiază tendințele principalilor indicatori economici 

la nivel național și efectele anticipate, din această perspectivă, asupra mersului economiei, privite 

global, reliefând, prin axarea unei bune părți a studiilor sale pe o clasă de modele născute din teorii 

moderne binecunoscute specialiștilor în domeniu, și anume modelele dinamice stocastice de echilibru 



general, redate de autoare fie la nivel estimativ și predictiv, fie la nivel de evaluare a reacției 

variabilelor la diferitele șocuri vizate, prin prisma funcțiilor de impuls-răspuns, drumul de urmat de 

către organismele abilitate, în sensul repercutării favorabile, în plan economico-social, a deciziilor 

asumate, toate aceste aspecte regăsindu-se trasate în cadrul componentelor celui de-al treilea 

capitol al tezei de abilitare: Subcapitolul III.1. Indicatori macroeconomici cheie cu efecte asupra 

bunăstării, Subcapitolul III.2. Teorii economice și modele asociate aplicabile eficient în raport cu 

contextul existent, respectiv Subcapitolul III.3. Modelarea dinamică stohastică de echilibru general 

pornind de la optimizarea deciziilor agenților economici. 

Dincolo de rezultatele deja obținute la nivel științific, subliniate, la nivelul secțiunii menționate 

anterior, prin prisma unor lucrări publicate în reviste de profil indexate în baze de date internaționale, 

inclusiv Web of Science, sau a unor cărți tipărite la edituri recunoscute CNCSIS, ca urmare a efortului 

de cercetare depus în perioada ulterioară susținerii tezei de doctorat, dar dublate, în fapt, de multe 

altele aferente perioadei antedoctorale sau doctorale, autoarea vizează atingerea unor noi ținte legate 

de avansarea în planul cercetării ştiinţifice, urmărind sistematic îndeplinirea obiectivelor asumate în 

calitate de cadru didactic activ, în sensul aprofundării unor teme de interes maxim pentru cariera 

profesională, ce se doresc a se concretiza în continuarea participării la conferinţe de top de nivel 

internațional şi în publicarea rezultatelor cercetării viitoare în reviste ori la edituri de specialitate 

naţionale şi internaţionale de prestigiu, conform aspectelor detaliate în Secțiunea I.B a tezei de 

abilitare, Direcții de evoluție la nivelul cercetării științifice, încercând, astfel, să adauge, în măsura 

posibilului, și alte pietre la temelia dezvoltării domeniilor specifice avute în vedere.  

A doua parte a tezei de abilitare, denumită Evoluție și perspective de dezvoltare în plan 

academic și profesional, este dedicată reliefării, pe de o parte, a pașilor urmați până în prezent de 

candidată sub aspect academic și profesional, ce au stat nu doar la baza definirii personalității 

acesteia, ci și la obținerea anumitor performanțe în carieră, iar pe de altă parte, a drumului de parcurs 

în vederea optimizării dezvoltării sale în direcția vizată. 

Evoluția candidatei atât din punct de vedere academic, cât și din punct de vedere profesional 

a cunoscut o traiectorie ușor atipică, aceasta, pe de o parte, începându-și studiile universitare și 

postuniversitare în domeniul filologic și continuându-le, ulterior, la toate nivelurile, în domeniul 

științelor economice, și, pe de altă parte, evoluând inițial în viața reală, ca simplu angajat, manager 

de echipă, respectiv liber profesionist (PFA), ca mai apoi să pătrundă în sfera academică, 

accentuând latura didactică și de cercetare. Toate acestea, însă, au conlucrat, îmbinarea sferei 

umaniste cu cea economică, și presărarea acestora cu elemente din domeniul tehnologiei 

informației, dar și aplecarea asupra actului de predare și de analiză științifică ulterior operării în viața 

reală, după cum reiese din Secțiunea II.A a tezei de abilitare, Etape evolutive la nivel academic 

și profesional, au oferit posibilitatea creionării unui ansamblu vast de cunoștințe, pus în slujba 

destinatarilor vizați, studenți, cercetători sau alți specialiști în domeniu, indiferent de natura lor. 

Continuarea dezvoltării carierei, nu doar în sfera cercetării ştiinţifice, ci și în cea a evoluției la 

nivel academic și profesional, reprezintă un obiectiv primordial al candidatei atât pe termen scurt, cât 

și pe termen mediu și lung. În vederea atingerii scopului mai sus amintit, autoarea urmărește, conform 



celor relatate în cadrul Secțiunii II.B a tezei de abilitare, Planuri de dezvoltare din perspectivă 

academică și profesională, consolidarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor dobândite de-a 

lungul procesului educaţional şi didactic, extinderea şi diversificarea metodologiilor de susţinere a 

cursurilor şi seminariilor, apelând la un mix de tehnici clasice şi moderne, aplecarea mai profundă 

asupra înţelegerii nevoilor şi doleanţelor studenţilor, în vederea unei comunicări cât mai eficiente, 

creând astfel o punte indestructibilă cu aceştia şi înlesnind transmiterea informaţiilor într-un mod cât 

mai accesibil şi relaxant cu putinţă, dar și obținerea, din această perspectivă, a unor performanțe 

vizibil superioare din partea lor.  

Întreg ansamblul cercetării preconizate se va transpune în practică progresiv, cu speranța că 

rezultatele diseminate, pe diferite filiere, vor aduce o contribuție consistentă domeniului de specialitate 

abordat, reprezentând un punct de referință pentru toți stakeholderii. În plus, drumul parcurs în plan 

academic și profesional se dorește a se continua în aceeași direcție ascendentă, rezultatele așteptate 

urmând a-i aduce candidatei satisfacție atât din perspectiva posibilității de avansare în carieră, ca 

profesor universitar, dar și din cea, deopotrivă importantă, de întărire a rândurilor celor modelați în 

plan educațional și științific, care reușesc să ajungă, și cu sprijinul său, oameni cu o carieră de succes 

în domeniul economic. 

 

 


