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REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE 

 

 
 

În termeni generali, tehnologia informației are un rol definitoriu în istoria culturală a omenirii, iar 

succesul este determinat în mare măsură de eficacitatea cu care este folosită această tehnologie.  

 

Elementul central al activităților didactice și științifice ale candidatei constă în realizarea unui efort 

interdisciplinar, prin evidențierea unor domenii de interes științific care pun în evidență 

implementarea soluțiilor tehnologiilor informationale. 

 

Teza de Abilitare este o sumă a unei părți semnificative din activitatea de cercetare a candidatei 

după susținerea Tezei de Doctorat în cadrul Universității de Vest din Timișoara, fapt confirmat 

prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3876 din 19.05.2004.  

 

Activitatea selectată a candidatei este dezvoltată pe tematica de cercetare în domeniul Informaticii 

Economice și este considerată relevantă din punct de vedere al importanței și originalității, fiind 

dezvoltată pe patru direcții principale de cercetare.  

 

Teza de abilitare(conform Ordinului 3121/ 27 ianuarie 2015) am structurat-o în două mari părți: 

Partea I. Rezultatele cercetării științifice, profesionale și academice 

Partea II. Evoluția și dezvoltarea cercetării științifice, a carierei academice și profesionale. 

Capacitatea de a coordona echipe de cercetare și facilitarea învățării și cercetării  

 

Prima parte a tezei de abilitare este dedicată prezentării principalelor rezultate științifice  

valorificate prin articole publicate, cât și a celor dezvoltate prin proiecte de cercetare naționale și 

internaționale (Sectiunea I.1. Rezultatele cercetării științifice) cât și în evoluția acestora 

(Sectiunea I.2. Rezultatele academice și profesionale) în contextul progresului cercetării din 

domeniul Informaticii Economice.  

 

Sectiunea I.1. Rezultatele cercetării științifice evidențiază rezultatele cercetării științifice 

obținute prin contribuții personale concretizate în dezvoltarea a patru direcții tematice: 

 

 I.1.1. Dezvoltarea unor soluții bazate pe tehnologii web în vederea creșterii competitivității 

firmelor, soluții de business inteligence, soluții de implementare a managementul 

cunoașterii, decision management, prototipuri pentru mediul de lucru colaborativ   

 I.1.2. Dezvoltarea unor algoritmi de prelucrare avansată a datelor, aplicații software 

implementate în domeniul economic 

 I.1.3. Dezvoltarea de mecanisme pentru controlul traficului și congestiei în rețele de 

calculatoare 

 I.1.4. Realizarea diverselor simulari numerice pentru modele ale ciclurilor de afaceri, 

modele monetare, modele pentru taxe, modele pentru jocuri economice, modele de crestere 

economică și evaziune fiscală 

 

Rezultatele cercetării științifice au fost publicate în 8 carți/capitole în edituri naționale și 

internaționale și 65 de lucrări publicate în reviste de specialitate și volume ale unor conferințe 

internaționale din țară și străinătate, din care patru sunt publicate în reviste ISI cu factor de impact 

și scor relativ de influență. Lucrarile au fost citate în reviste indexate ISI cu SRI>0,25 (14 citări), 

în reviste ISI cu factor de impact mai mare ca zero sau indexate BDI (36 citări), în cărți(4 citări). 

 



 

 

 

 

Rezultatele cercetării au fost apreciate și prin premiere articol ISI - UEFISCDI 2013 - subdomeniu 

ISI: Multidisciplinary Sciences, deasemenea prin obținerea a două premii internaționale Best Paper 

for International Conference on Mathematics and Computers in Business and Economics, Iasi 

2012 și Best Paper for International Conference on Mathematics and Computers in Business and 

Economics, Praga, 2010. 

 

Implicarea în activitatea de cercetare se regasește și în cele 8 granturi/proiecte de cercetare la nivel 

national și unul international, dintre acestea evidențiez două proiecte: 

- Sisteme colaborative pentru managementul proiectelor economice, grant PN II,  de tip P_C 

Parteneriate în domenii prioritare, nr. 92-100/2008, 2008-2011, în colaborare Univ. 

"Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Univ. "Alexandru Ioan Cuza" Iași, Univ. de Vest din 

Timișoara, Director grant: Prof. dr. Ștefan Nițchi, UBB Cluj-Napoca 

- UNI-C Strategii, sisteme, metode şi instrumente pentru managementul cunoaşterii în 

universităţi, Programul Cercetare de Excelență - CEEX, Modulul III, tipul proiectului: P-

CD, Număr CEEX-M1-C2-550, 2006-2008, Director de grant: Prof. Dr. Constanţa Bodea, 

ASE București. 

  

Sectiunea I.2. Rezultatele academice și profesionale a tezei de abilitare este dedicată prezentării 

rezultatelor obținute în urma formării și dezvoltarii carierei academice și profesionale cât și 

impactului realizărilor și contribuțiilor profesionale și academice în mediul profesional și 

științific national și international.  

 

A doua parte a tezei de abilitare(Partea II. Evoluția și dezvoltarea cercetării științifice, a 

carierei academice și profesionale. Capacitatea de a coordona echipe de cercetare și 

facilitarea învățării și cercetării) se referă la traiectul de cercetare, academic și profesional. Acest 

traiect vizează relațiile dintre competențe și preocupări individuale, dar și capacitatea de a 

coordona echipe de cercetare, de a organiza și gestiona activități didactice.  

 

Planul de dezvoltare al carierei va include depunerea de noi proiecte de cercetare în cadrul 

competițiilor la nivel national și international, publicarea de cărți și articole în reviste de prestigiu 

indexate ISI și BDI, participarea la conferinte internaționale, recenzarea de lucrări pentru jurnale 

de prestigiu international, aplicarea rezultaelor cercetării în cadrul cursurilor și activităților de 

laborator.  

 

În acest scop, voi continua să extind direcțiile de cercetare, să dezvolt echipe tinere de cercetare, 

alături de viitorii studenți doctoranzi și să contribui personal la înființarea Școlii Doctorale de 

Informatică Economică în cadrul Universității de Vest din Timișoara.  

 

Lista de referințe bibliografice finalizeză prezenta teză de abilitare, aceasta cuprinde referințele 

generale și publicațiile proprii ale candidatei.  

 

 

 
Timișoara, 1 octombrie 2016                                                   Conf. univ. dr. MIRCEA Gabriela 

 

                                                                              
 

 
 


