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Teza de abilitare este structurată în trei părți și prezintă armonios realizările 

profesionale obținute până în momentul susținerii acestei lucrări (partea A), cercetările și 

abordările unui concept modern de management în viziune proprie, respectiv antreprenoriatul 

strategic (partea B) și direcțiile de acțiune viitoare pe care mi le propun în carieră (partea C). 

Cariera didactică este prezentată de la debutul într-o instituție de învățământ superior 

ce a avut loc în anul 1998, atunci când am ocupat prin concurs un post de preparator universitar 

în cadrul prestigioasei Facultăți de Management, facultate din cadrul Academiei de Studii 

Economice din București. 

Evoluția academică a continuat printr-o implicare ridicată în activitățile didactice și de 

cercetare și a  culminat cu parcurgerea programului de pregătire doctorală, început în octombrie 

1998 și susținerea tezei de doctorat cu titlul „Interdependențe dintre cultura organizațională  și 

managementul firmei” sub coordonarea dlui prof. Ovidiu Nicolescu.  

Pe tot parcursul stagiului doctoral am realizat cercetări, am publicat și am susținut 

referate specifice temei doctorale, cu accent pe cultura organizațională și influența acesteia 

asupra managementului firmelor. 

Cercetarea științifică este evidențiată prin menționarea principalelor proiecte derulate 

de-a lungul anilor, în calitate de director de proiect sau de membru în echipe de cercetători 

extinse. Proiectele derulate au avut atât o dimensiune națională, cât și internațională și în cea 

mai mare parte a lor au inclus abordări interdisciplinare din domeniul managementului general, 

managementului strategic, antreprenoriatului, leadership-ului, responsabilității sociale, culturii 

organizaționale etc. 

Partea științifică a tezei abordează într-o manieră inovatoare două dintre procesele cu 

impact major asupra evolutiei și competitivității organizațiilor moderne, indiferent de natura 

capitalului sau de domeniul abordat, respectiv : antreprenoriatul și managementul strategic în 

contexul unei economii tot mai globalizate. 

Segmentul țintă al cercetării stiintifice îl reprezintă ecosistemul antreprenorial, modul 

în care firmele sunt orientate către inovare și dezvoltare durabilă încă de la înființare,  iar 

analizele efectuate prin prisma antreprenoriatului și managementului strategic nu se realizeză 

de o manieră izolată, ci în strînsă concordanță cu celelalte sisteme ale economiei naționale și 

internaționale, cu precădere cele din Uniunea Europeană. 

Lucrarea elaborată realizează o trecere în revistă a literaturii de specialitate prin care se 

evidențiază principalele lucrări din domeniul antreprenoriatului și managementului strategic, 



dar și al interdependențelor dintre acestea și generarea unei noi abordări orientate către 

modernizarea managementului firmelor, cu precădere a IMM-urilor, respectiv antreprenoriatul 

strategic.   

Abordările prezentate inventariază contribuțiile naționale și internaţionale majore 

privind antreprenoriatul strategic, conceptele teoretico-metodologice și bunele practici, precum 

și impactul acestuia din punct de vedere managerial, economic și social. 

În conținutul lucrării se evidențiază faptul că flexibilitatea, inovația și acceptarea 

riscului sunt elemente care oferă suport componentelor pentru abordarea antreprenoriatului din 

perspectivă strategică. O idee sistemică a implementării antreprenoriatului strategic în cadrul 

IMM-urilor este necesară, întrucât explică factorii care pot contribui la obținerea performanței 

pe termen scurt, mediu și lung. 

In cadrul acestor firme printr-o abordare strategică se va aduce mai multă rigurozitate 

în proiectarea și funcționalitatea unui sistem managerial care să depășească informalitatea 

predominantă și să înzestreze salariații cu anumite abilități care să le faciliteze operarea cu 

anumite concepte și instrumente ce au în vedere perioade mai mari de timp comparativ cu cele 

cu care erau obișnuiti. 

În vederea dezvoltării antreprenoriatului strategic, în lucrare sunt prezentate o serie de 

instrumente ce își au originea în managementul strategic al organizațiilor și care pot fi adaptate 

și transferate la nivelul IMM-urilor, astfel încât să se poată reproiecta sistemul de management 

al acestora și să accentuăm profesionalizarea conducerii antreprenoriale. 

Teza de abilitare cuprinde și o cercetare privind influența antreprenoriatului strategic 

asupra ecosistemului antreprenorial inovativ în care antreprenoriatul strategic este abordat în 

cadrul ecosistemului antreprenorial, un mediu în care diferite entități dintr-un anumit context 

geografic și economic lucrează în mod colaborativ și competitiv pentru sprijinirea inovării, 

dezvoltarea de produse și servicii noi care să satisfacă la cote înalte nevoile și așteptările 

clienților, dar și a altor categorii de stakeholderi. Se evidențiază astfel că ecosistemele 

antreprenoriale sănătoase își bazează succesul atât pe cooperare, cât și pe competitivitate.   

Partea finală a tezei abordează direcţiile viitoare principale în dezvoltarea profesională, 

atât în ceea ce privește domeniul didactic, cât și cel al cercetării științifice, prin raportarea la 

situaţia curentă și la tendințele înregistrate pe plan național și internațional. 

 


