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Mi am inceput activitatea didactică în anul 1997, ca preparator în cadrul catedrei de 

Relații Economice Internaționale din Academia de Studii Economice din București. În 

perioada 1997-2013 am urmat toate gradele de promovare universitară. În perioada 

2003-2012 am ocupat postul de Director Academic al programului MBA oferit de ASE - 

INDE, în parteneriat cu universitatea CNAM din Paris. De asemenea, din anul 2005-

2008 a fost  coordonator al Şcolii de Vară ASE-REI – Universitatea Wirtschafts 

Universität. Totodată, în perioada 1997-2015, am fost profesor invitat, pentru a susţine 

cursuri sau conferinţe în diverse universităţi din străinătate: WU Viena, Universitatea 

Sophia Antiopolis, Universitatea CNAM Paris, Universitatea Paris 3, Nouvelle 

Sorbonne. În perioada 2003 – 2005 a fost consultant asociat şi lector al Institutului 

Băncii Mondiale din Washington, SUA, pentru domeniul Răspunderii Sociale a 

Corporațiilor, contribuind la dezvoltarea cercetărilor în acest domeniu, împreună cu 

experţi internaţionali în domeniul afacerilor internaţionale. Din martie 2012 sunt 

prorector pentru relații internaționale în Academia de Studii Economice din București. 

Totodată sunt Președinte al Confederației rectorilor francofoni din regiunea Europa 

Centrală şi de Est, organism al Agenției Universitare a Francofoniei. Am fost directorul a 

doua proiecte de cercetare naționale cu componentă de afaceri internaționale și din 

anul 2014 sunt membru într-un proiect de cercetare internațional Orizont 2020, cu 

componenta Impactul migrației in afacerile internaționale. Am publicate 7 articole 

indexate ISI web of knowledge şi alte numeroase articole în baze de date internaționale. 

Domeniile de interes sunt afacerile internaționale, la nivel executiv şi strategie 

precum şi schimbările organizaționale și leadershipul responsabil în companiile globale 

în contextul mondo economic actual. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Prezenta teza reliefează principalele contribuții științifice aduse în domeniu și 

prezintă viitoarele direcții de cercetare în domeniul economie și afaceri internaționale.  

În primul capitol al prezentei teze de abilitare analizez cercetările asupra noilor 

modele care vin în sprijinul capacităţii ecoinovative a companiilor în contextul unei lumi 

dominate de schimbarea climatică şi de resursele naturale limitate. Pentru a obţine 

avantaje competitive pe termen lung, atât companiile multinaționale  cât şi IMM-urile trebuie 

să ia în considerare noile tendinţe la nivel mondial şi european în ceea ce priveşte 

îmbunătăţirea capacităţii ecoinovatoare asupra a trei direcţii majore: centrul atenţiei 

ecoinovării, mecanismul şi impactul. Astfel, pun accentul în cercetările mele pe faptul 

ca ecoinovarea este, în prezent, o sursă de diferențiere dar și de supravieţuire a celui 

mai puternic într-o lume care îşi pierde din ce în ce mai mult resursele, unele dintre 

acestea într-un procent mai mare, luptând în acelaşi timp împotriva unei reduceri a 

finanţării activităţilor auxiliare, în special în IMM-uri. Astfel, nevoia de modele şi metode 

care să sprijine capacitatea ecoinovatoare a companiilor este evidentă. Ecoinovarea 

nu este limitată la tehnologiile noi sau mai bune din punct de vedere al mediului. 

Orice produs sau serviciu îmbunătăţit din punct de vedere ecologic şi schimbare la 

nivel de organizaţie este considerat pentru mediu o ecoinovaţie. Evident, noile 

tehnologii accelerează procesul de ecoinovare, in specai tehnologiile disruptive. De 

aici rezultă că toate procesele noi care sunt mai eficiente din punct de vedere a 

produselor sunt ecoinovaţii. Trebuie avut în vedere faptul că utilizarea termenului 

ecoinovare depinde în mod crucial de evaluarea globală a efectelor şi riscurilor 

asupra mediului. Termenul de ecoinovări poate fi restrâns pentru acele inovări care 

oferă o reducere semnificativă a prejudiciului asupra mediului. Acest lucru duce apoi 

la probleme în definirea a ceea ce este semnificativ. Problema nu este că toate 



firmele sunt inovatoare (majoritatea ar trebui să fie), ci modul de utilizare a datelor 

pentru a căuta diferitele mijloace prin care firmele inovează. 

În ultimii ani a fost observată apariţia unei noi direcţii despre care trebuie să se 

discute în timpul abordării problemelor legate de competitivitate pentru companii, în 

căutarea lor de diminuare a impactului asupra resurselor rare. Ecoinovarea a devenit 

calea viitorului, în ceea ce priveşte evaluarea potenţialului de creştere a mediului volatil. 

Fiind iniţial privite ca răspuns la externalităţile negative, apoi ca şi elemente normale în 

dinamica industrială, ecoinovările sunt privite ca fiind extrem de importante în condiţiile 

competitive care sunt în continuă schimbare, şi o clarificare a conceptului a fost 

necesară şi a fost făcută în mai multe documente începând cu literatura cercetării 

academice până la documentele despre politici la nivel european şi internaţional. 

Conceptul de ecoinovare şi taxonomia sa sunt analizate pentru a stabili bazele 

pentru alte viitoare care să aibă scopul de a oferi IMM-urilor din România instrumentele 

necesare pentru îmbunătăţirea capacităţii lor ecoinovatoare şi pentru a-şi putea utiliza 

potenţialul lor natural. Am avut în vedere elementele macroeconomice şi microeconomice 

ale ecoinovării, împreună cu o serie de modele (atât pe bază de indicatori, precum şi ca 

modelare matematică). 

În al doilea capitol am  prezentat cercetări care reflectă necesitatea de 

schimbare a tehnologiei pentru a creşte durabilitatea mediului şi am realizat un studiu 

de caz al companiilor din România. În aceste cercetări am oferit o vedere sintetică a 

situaţiei companiilor din România în ceea ce priveşte durabilitatea, ca şi componente 

individuale ale mediului economic şi ca părţi din ţară per ansamblu. Acesta se 

concentrează pe implementarea celor mai bune tehnologii disponibile din domenii 

precum dezvoltarea construcţiilor şi a proprietăţilor imobiliare, ca mijloc de creştere a 

nivelurilor de durabilitate. 

Globalizarea ultimelor decade, cumulată cu criza economică şi financiară actuală 

și cu turbulențele mondo economice au scos la iveală o serie de aspecte care sunt 

considerate a fi fundamentale pentru bunăstarea mondială. Printre aceste aspecte, una 

poate sublinia interacţiunea mai bună dintre om şi natură, în special în ceea ce priveşte 

reducerea sărăciei, starea de urgenţă a unor instrumente şi măsuri, focalizate pe 

durabilitate şi mediu, care au scopul de a facilita elaborarea de politici, dezvoltarea 



rapidă a IT&C la nivel mondial, cu eforturi din ce în ce mai mari pentru a crea o punte 

peste diviziunea digitală şi focalizarea pe Scopurile de Dezvoltare ale Mileniului ale 

Naţiunilor Unite. 

Accesul unei ţări în curs de dezvoltare la progresul tehnologic poate fi generat 

din două surse: inovaţia naţională sau aplicarea standardelor internaţionale/a celor mai 

bune tehnologii disponibile. Cu toate acestea, cele mai bune tehnologii disponibile este 

posibil să nu fie cele mai bune tehnologii care există la un moment dat, luând în 

considerare constrângerile unei traiectorii tehnologice. 

Pentru a evalua în mod corespunzător situaţia companiilor din România în 

propria lor cale spre durabilitate, este necesară indicarea condiţiei actuale a ţării per 

ansamblu în termenii unui criteriu similar. Astfel, un indice riguros, calculat din date, 

acoperind majoritatea ţărilor din lume, şi oferind o imagine corectă (în limite raţionale) a 

poziţiei României, este atât relevant cât şi necesar în prezenta analiză. Indicele de 

sustenabilitate a mediului (așa cum a fost numit în 2005), în prezent denumit Indicele de 

performanţă a mediului, clasifică statele pe baza unei serii de indicatori legaţi de 

atitudinea acestora faţă de mediu, demonstrând astfel că o atitudine poate fi urmărită 

din punct de vedere cantitativ.  

 Conform Indicelui de performanţă a mediului, România ocupă anual ultimele 

poziţii în ţările europene şi poziții medii la nivel mondial, oferind atât o monitorizare cât 

şi o colectare slabă a datelor despre mediu, precum şi un respect foarte scăzut pentru 

mediu. Țările care au făcut investiţii la un nivel guvernamental în infrastructura mediului, 

au creat şi au implementat măsuri privind politicile corespunzătoare, s-a clasat mai sus 

în ceea ce priveşte Indicele de performanţă a mediului, dovedind astfel necesitatea unor 

acţiuni asemănătoare în ţările cu o poziţie mai jos în clasament precum România.

 În primul rând, situaţia companiilor româneşti de construcţii s-a deteriorat în 

ultimii an. Piaţa imobiliară, conform unei evidente bule speculative, denotă o cerere 

foarte limitată, cu o ofertă în creştere, majoritatea din proiecte începute în ultimii ani. 

Cererea Companiilor de construcţii şi a Asociaţiilor de dezvoltatori către autorităţile 

guvernamentale de a reduce TVA-ul pentru tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare s-a 

dovedit a fi nefavorabilă în contextul unui deficit bugetar în creştere, în ciuda cererilor 

Asociaţiei de Dezvoltatori din România. O diminuare a TVA preconizată la începutul 



anului viitor poate determina schimbări pozitive în piață. Din necesitatea de a porni 

forţat o piaţă îngheţată, dezvoltatorii sunt forţaţi să-şi îndrepte atenţia asupra locuinţelor 

sociale. Autorităţile naţionale şi locale, responsabile cu locuinţele sociale, pot fi o piaţă 

foarte interesantă pentru dezvoltatori. Traiectoria este evidentă, întrucât majoritatea 

proiectelor de locuinţe sociale sunt finanţate fie prin fonduri europene sau alte fonduri 

internaţionale cu scopul reducerii sărăciei, sau prin fonduri guvernamentale care au fost 

alocate, conform cerinţelor europene, în scopurile durabilităţii. Noua literatură despre 

locuințele sociale sprijină idea că investiţia iniţială trebuie să fie cât mai mare posibilă 

pentru a crea o clădire autonomă durabilă, reducând astfel costurile de trai, şi 

locuitorilor temporari o subvenţie indirectă. 

Opinez, în cercetările mele că adoptarea schimbării tehnologice, fie prin inovarea 

la nivel naţional sau adoptarea celor mai bune tehnologii disponibile prin legislaţia 

impusă sau companiile multinaţionale, se poate dovedi a fi o soluţie de trecere mai lenta 

prin perioada de criză. 

Al treilea capitol subliniază explorarea tendinţelor ecoinovării în sectorul de 

construcţii european, cercetările fiind îndreptate spre România. Ecoinovarea este un 

concept care are un rol cheie în îndreptarea industriilor spre dezvoltarea durabilă, 

având beneficii importante pentru companii, sectoare şi economii întregi. Ecoinovările 

pot face referire la produse (bunuri - precum materialele de construcţii - sau servicii - 

precum întrebuinţarea în comun a autovehiculelor sau consultanţa privind mediul), 

procese (cum ar metodele şi procedurile de producţie), marketing (metode incluzând 

modificările în designul produselor, ambalare, promovarea ambalării voluntare ecologice, 

stabilirea preţurilor, şi distribuţia), structurile organizaţionale (noi metode în practicile de 

afaceri ale firmelor, organizarea locului de muncă şi relaţiile externe), sau la instituţii 

(legat de societate în general, cum ar fi normele sociale şi valorile culturale). 

În contextul tendinţei în creştere a consumului excesiv de resurse naturale, precum 

şi de volatilitate macroeconomică, deficitul în creştere şi creşterea preţurilor materialelor, 

provocarea ecoinovării s-a dublat: îmbunătăţirea continuă a performanţei productivităţii 

resurselor din Europa, evitând în acelaşi timp creşterea consumului total de resurse 

naturale. În plus, ecoinovarea facilitează evoluţia iniţiativelor durabile de fabricare din 

controlul tradiţional al poluării – printr-o producţie mai transparentă şi iniţiative de 



productivitate ecologică, spre o vedere a ciclului de viaţă – prin stabilirea unei producţii în 

buclă închisă şi ecologie industrială.  Astfel, ecoinovarea trece dincolo de inventarea 

tehnologiilor verzi, luând în considerare modul în care produsele sunt concepute, 

utilizate, reutilizate şi reciclate. 

Sectorul construcţiilor este considerat a fi una dintre cele mai importante pieţe din 

lume, contribuind cu aproximativ 10% la PIB în majoritatea statelor UE şi cu 7.5 % la 

rata ocupării locurilor de muncă totale în UE (Eurostat 2011). Cu toate acestea industria 

a suferit foarte mult din cauza crizei financiare şi îşi revine încet. În timp ce perioada de 

expansiune a reprezentat pentru sectorul construcţiilor o serie de practici şi decizii de 

afaceri nesustenabile, criza a marcat un punct crucial pentru construcţiile europene, 

concentrându-se mai mult pe renovare şi valoarea adăugată. În calitate de cel mai mare 

consumator de resurse, pentru sectorul construcţiilor este crucial să urmeze tendinţa 

eficientizării resurselor, în special în contextul unui potenţial mare în această arie. În plus, 

construcţiile eficiente din punct de vedere al resurselor poate fi văzut ca o strategie de 

minimizare a riscurilor oferind clădirilor o mai mare valoare de piaţă, scăzând în acelaşi 

timp impactul asupra mediului. Principalii factori de acţionare ai ecoinovării din România 

analizați  sunt interesul din ce în ce mai mare în produsele verzi şi finanţarea comunitară 

prin programe europene şi naţională pentru proiectele ecoinovatoare. Totodată s au avut 

în vedere în cercetare principalele bariere ale ecoinovării, inclusiv cunoştinţele 

insuficiente ale situaţiei pieţei şi potenţialului tehnologiilor de mediu, şi lipsa surselor de 

finanţare privată pentru activităţile ecoinovatoare. Deşi performanţa globală a ţării 

noastre este semnificativ mai redusă decât media Uniunii Europene, Companiile din 

România au arătat o tendinţă pozitivă în activităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare. O 

arie în care s-au făcut progrese a fost sectorul de construcţii, şi anume în domeniul 

eficienţei energetice şi a utilizării energiei reutilizabile. 

Astfel, am concluzionat că există din ce în ce mai multe companii active în 

sectorul construcţiilor din România, fie că sunt multinaţionale sau IMM-uri, care au 

descoperit beneficiile potenţiale ale inovării responsabile faţă de mediu. Valoarea 

acestei cercetări constă în abordarea unui subiect inovator, în contextul lipsei de date 

consolidate despre ecoinovare în cadrul companiilor româneşti, în special în sectorul 

construcţiilor. În sectorul construcţiilor din România există un potenţial substanţial 



pentru ecoinovare, întrucât multe dintre exemplele ecoinovatoare de succes din Europa 

pot fi uşor reproduse şi în ţara noastră. Ecoinovarea este centrată în special pe 

tendinţele din domeniul producţiei de a se baza pe dezvoltările tehnologice (în principal 

legat de produse şi procese ca ţinte şi reconceperea sau modificarea ca şi mecanisme). 

Ecoinovarea este astfel un proces cu mai multe etape, care necesită investiţii 

considerabile şi implicare. Problema creării unei afaceri sustenabile din punct de 

vedere al mediului este abordată în principal de corporațiile mari din sectoarele 

tehnologiilor avansate ale economiei, întrucât activitățile lor au un impact considerabil 

asupra resurselor naturale şi întrucât competitivitatea acestora se bazează în general pe 

capacitatea lor de inovare. Se subliniază astfel importanţa împărţirii riscurilor 

economice pe care le implică eco-inovările, prin dezvoltarea unor astfel de obiective de 

afaceri în contextul alianţelor strategice. 

Crearea unei strategii de dezvoltare durabilă este esenţială pentru organizaţiile 

care încearcă să reducă riscurile asociate cu înăsprirea legislaţiei, creşterea preţului 

energiei şi al resurselor naturale, sporirea exigenţelor din partea clienţilor. 

Sustenabilitatea necesită integrarea deplină a aspectelor sociale şi ecologice în 

viziunea, cultura şi operaţiunile unei organizaţii, un proces profund de schimbare 

organizaţională fiind esenţial. 

Efectele recentei crize economico-financiare, dublate de creşterea preţului 

energiei, de resursele limitate, de dezastrele ecologice şi de presiunile politice şi 

legislative la nivel mondial pentru acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice, arată 

că un model economic bazat doar pe simpla îndeplinire a obiectivelor de profitabilitate 

pe termen scurt nu este unul eficient. Este necesară, aşadar, o abordare sustenabilă a 

activităţii economice la nivel global, atât la nivelul fiecărei organizaţii în parte, cât şi la 

nivel instituţional. 

Organizaţiile îşi pot îndeplini obiectivele de sustenabilitate prin realizarea de 

activităţi de ecoinovare, indiferent dacă sunt ecoinovaţii tehnologice sau non-

tehnologice, sau sunt realizate la nivel de produs, de proces sau structură 

organizaţională. Mai mult, ecotehnologiile aduc beneficii nu doar organizaţiilor care le 

implementează, ci şi economiei naţionale în general, ajutând la crearea de noi locuri de 

muncă. 



Deşi toate organizaţiile pot desfăşura o serie activităţi de ecoinovare fără costuri 

adiţionale, obţinând chiar beneficii ca urmare a reducerii costurilor cu energia şi a 

consumului de materiale, constatăm că un număr mare de întreprinderi (38%) nu ţin 

cont de aceste aspecte şi nu derulează activităţi de ecoinovare. Organizaţiile – prin 

liderii lor şi prin fiecare angajat în parte – trebuie să înţeleagă beneficiile asociate unei 

abordări sustenabile a întregii activităţi şi ale stabilirii unei strategii corporative pe 

termen lung. Acest aspect este realizabil prin învăţare organizaţională şi dezvoltarea 

capacităţii de inovare la nivelul întreprinderii. 

În capitolul patru, Leadership responsabil și sustenabilitate corporativă în 

afacerile internaționale, prezint principalele cercetări din care reiese rolul leadershipului 

în procesul de schimbare organizatorică în afacerile internaționale. Pe măsură ce 

organizaţiile încearcă să se adapteze noilor condiţii economice, sociale, ecologice, 

liderii lor încep să recunoască importanţa culturii organizaţionale în transformarea 

companiei în direcţia dezvoltării durabile, prin asigurarea schimbărilor organizaţionale 

necesare. Astfel, adevărata sustenabilitate necesită atât viziune, angajament de lungă 

durată şi schimbare organizaţională profundă, cât şi leadership responsabil. Nevoia de 

leadership responsabil s-a dezvoltat în contextul multiplelor provocări privind 

responsabilitatea mai multor companii multinaţionale faţă de mediu şi societate, odată 

cu sporirea preocupărilor pentru sustenabilitate. În cercetările mele am pus accentul pe 

decentralizarea companiei și organizarea acesteia cu cât mai puține niveluri ierargice, 

pentru a fi capabilă de a răspunde rapid provocărilor din mediul extern (engl: fast, 

responsive and adaptive). 

 

Capitolul cinci prezintă principalele direcții de cercetare în contextul actual al 

afacerilor internaţionale, cu multe oportunităţi şi ameninţări generate de provocări 

actuale cu care ne confruntăm. Această natură dinamică este cea care naşte 

oportunităţile majore pentru dezvoltările şi inovaţiile afacerilor internaţionale.  

Cercetările se vor axa pe strategia de internaționalizare la nivelul companiilor dar 

și al IMM-urilor, punând accent pe conceptul de born global, acele companii care, încă 

de la înființare, sunt globale, fără parcurgerea stadiilor internaționalizării. Lumea 

economică este mai interconectată decât niciodată. Această etapă economică are atât 



beneficii (costuri mai mici în producţie, specializare avansată, viteză mai mare în 

producţie, noi tehnologii disruptive, avantaje de locație) şi dezavantaje, generate de un 

mai mare risc şi nesiguranţă. O schimbare economică, geopolitică sau climatică într-o 

anumită parte a lumii poate escalada şi crea turbulenţe în sectorul respectiv și chiar în 

sistemul economic mondial. Cel mai recent exemplu este cel al crizei economico-

financiare din 2008, cauzată de politicile de împrumuturi libere ale sistemului bancar 

american în sectorul imobiliar, generând o mare instabilitate pe pieţele financiare şi care 

au afectat economia globală. Nici autoritățile naționale, nici instituțiile de reglementare 

internaționale nici populația nu au fost pregătite corespunzător pentru a diminua 

impactul crizei, generându-se astfel intrarea într-un model de afaceri internaționale care 

trebuie redefinit, cel puțin din perspectiva aversiunii la risc, ca și componentă de analiză 

în strategia de internaționalizare a afacerii. Managementul schimbării și capacităţile de 

adaptare a structurilor organizatorice (structuri suple, adaptabile, flexibile) în compania 

globală vor constitui priorități de cercetare. 

 

 

 


