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REZUMAT 
 

 

 

Teza de abilitare „Politici și modele economice în România” 

sintetizează principalele rezultate științifice obținute de către conf. univ.dr. 

Anca Gabriela Molănescu după conferirea titlului ştiinţific de doctor în 

Economie în anul 2002 și stabilește direcțiile viitoare de dezvoltare a 

carierei profesionale. 

Teza de abilitare este structurată pe trei părți, după cum urmează: 

Prima parte, în care este prezentată evoluția propriei cariere 

profesionale şi academice. Astfel, sunt evidențiate principalele repere 

legate de pregătirea autoarei, precum şi etapele de evoluție profesională pe 

parcursul activității desfășurate în Academia de Studii Economice din 

București. 

Partea a II-a, care surprinde atât rezultatele cercetării din timpul 

studiilor postdoctorale din perioada 2011-2013 în cadrul proiectului 

derulat de Academia Română, proiect POSDRU/89/1.5/S/61755 ,,Studii 

Post-Doctorale în Economie: program de formare continuă a 

cercetătorilor de elită –SPODE” (2011-2013), precum și studii  publicate 

în reviste de specialitate din străinătate și cuprinde două secțiuni: 

Secțiunea I intitulată ,,Reforma agrară în România postcomunistă 

din perspectiva convergenței cu Uniunea Europeană, care pe parcursul 

celor 4 capitole, realizează a) o radiografie a stării actuale a agriculturii 

românești pornind de la unele comparații în timp şi spațiu; b) analiza 

cauzelor involuției agriculturii în ultimele două decenii, ajungându-se la 

concluzia că marea fărâmițare a agriculturii reprezintă cauza primară a 

involuției; c) problema comasării proprietăților mici şi mijlocii în 

exploatații moderne de dimensiuni optime, ce trebuie concepută ca parte 

intrinsecă a programului strategic național de statornicire a unei economii 

de piață capitaliste cu toate favorabilităţile acesteia, adaptate creator la 

condiţiile existente în țara noastră; d) analiza corelației dintre populația 

ocupată în agricultură, PIB real, câștigul salarial nominal net şi suprafața 

cultivată, pusă în evidență cu ajutorul unui model linear multifactorial. 

Secțiunea a II-a, Aspecte privind unele modele economice cuprinde 

: Capitolul 1: Dezvoltarea modelului durabil alimentar: o abordare ANP 

pentru prioritizarea factorilor sustenabili în contextul industriei 

românești a băuturilor răcoritoare, în cadrul căruia se prezintă construcția 

și evaluarea unui model de cotă de piață al procesului de analiză rețea 

(ANP), care a rezultat din interviuri aprofundate prelungite cu 10 manageri 

ai principalilor producători români de băuturi răcoritoare naturale. Acest 

model diferă de cele tradiționale cotate de piață ANP, deoarece concepte 

precum alimentele sau durabilitatea economică au fost considerate 

catalizatori fiabili importanți. Coincidența dintre cota de piață estimată și 

cea reală, exprimată prin indicele de compatibilitate Saaty, validează acest 

model și oferă ponderi numerice comparative importante pentru 

durabilitatea alimentară sau economică. 

Capitolul 2: Modelarea comportamentului consumatorului cu privire 

la utilizarea produselor prietenoase cu mediul, în cadrul căruia am 

analizat importanța influenței sociale asupra comportamentului 



consumatorilor manifestate în mediul social online. Modelarea 

comportamentului consumatorilor a fost realizată cu ajutorul modelării 

bazate pe agenți prin construirea unui model în NetLogo, în timp ce 

extragerea datelor s-a făcut cu ajutorul unui chestionar. 

Capitolul 3: O abordare de modelare bazată pe agenți pentru procesul 

de evacuare a sălilor de clasă, ce surprinde comportamentul uman și 

caracteristicile mediului care s-au dovedit a juca un rol important în 

procesul de evacuare, deoarece acestea pot facilita un timp de evacuare 

mai scurt. Sălile colaborative reprezintă o tendință arhitecturală de astăzi, 

deoarece, în comparație cu sălile de clasă clasice, oferă un spațiu mai 

prietenos pentru învățare, permițând elevilor să schimbe cu ușurință 

informații și cunoștințe între ei și să-și mărească capacitatea de a lucra în 

echipă pentru completarea sarcinilor atribuite în timpul unei ore de curs. 

În acest context, se discută despre procesul de evacuare din acest tip de 

săli de clasă. A fost realizată o evacuare simulată folosind 18 studenți, cu 

vârste cuprinse între 19 și 21 de ani, într-o clasă clasică și într-o sală de 

clasă colaborativă și mai multe aspecte legate de procesul de evacuare, 

cum ar fi: viteza, abordarea obstacolelor, intervenția ghidată ad-hoc, au 

fost măsurate empiric.  Având în vedere observațiile de pe teren, un 

model bazat pe agenți a fost creat, calibrat și utilizat pentru simulări. 

Modelul este foarte configurabil și poate fi adaptat la diverse configurări 

de clasă. Cinci tipuri de configurări de clasă colaborativă au fost folosite 

și au fost ierarhizate pe baza eficienței lor de evacuare atunci când este 

dată poziția ușilor de ieșire. S-a analizat prezența obstacolelor peste care 

se sare și cele care trebuie ocolite și îndrumarea voluntarilor. Impactul lor 

asupra timpului de evacuare este discutat în lucrare, împreună cu limitările 

studiului. Pe baza simulărilor, s-a observat că, timpul de evacuare în cazul 

sălii de clasă colaborative în prezența unei uși de ieșire a fost, în medie, cu 

6,02% mai mic decât în cazul unei săli de clasă non-colaborative. De 

asemenea, prezența a două uși de evacuare într-o sală de clasă colaborativă 

și o amplasare adecvată a băncii poate reduce, în medie, timpul de 

evacuare cu până la 36,51% în comparație cu situația de evacuare cu o ușă. 

Partea a III-a este consacrată planului de dezvoltare al carierei, pe 

toate cele 3 direcții –  activitatea didactică, activitatea de cercetare 

științifică și armonizarea celor două direcții. 


