
 

 
 
A. REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE 
 

A1: Rezumat 
Activitatea autorului de-a lungul anilor în domeniul economic, anterior 

elaborării tezei de abilitare, s-a desfășurat pe latura activității 
profesionale și pe cea a activității academice şi de cercetare. Activitatea 
profesională/economică a început în anul 1983, după terminarea 

studiilor în Ştiințe economice, prin ocuparea diferitelor funcții de execuție 

și de conducere în agricultură și industrie alimentară, respectiv în instituții 
publice. Activitatea academică şi rezultatele profesionale, academice și 
științifice sunt strâns legate de raporturile cu mediul universitar, cu 

Universitatea „Babeș - Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe 

Economice și Gestionarea Afacerilor (FSEGA), care s-au desfășurat în 
ultimii 16 ani (lector universitar – 2001-2008; conferenţiar universitar – 
2008-2017). În cadrul acestei instituţii de învăţământ superior, FSEGA 

Cluj-Napoca, autorul tezei a fost şi este angrenat în procesul didactic, 

prin predarea de cursuri, la Programe de nivel licență, pe domeniile de 

studii: Finanțe și bănci, Informatică economică, Management, Marketing-

în limba maghiară; Economie agroalimentară și a mediului-în limba 

română; Contabilitate de gestiune - în limba maghiară; Economie și 
politica agrară – în limba română. De asemenea, am asigurat predarea 
următoarelor cursuri în cadrul Programelor de studii de Master, pe 
domeniile de studii: Managementul afacerilor, Gestiunea financiară 
corporativă – limba maghiară; Contabilitate pentru manageri - în limba 

maghiară; Controlling – limba maghiară. Activitatea didactică  
desfăşurată a căpătat un plus de calitate prin tratarea competentă a 

prevederilor din actele normative, prin experiența de opt ani de ”legiuitor” 
(ca membru al Parlamentului României). Valorificarea rezultatelor 

activităţilor cu caracter ştiinţific (dincolo de publicațiile redate în lista de 

lucrări, 21 cărți apărute ca autor/coautor la edituri acreditate, 4 
materiale didactice care ajută la aprofundarea disciplinei de către 

studenți, 23 articole care prezintă contribuții ştiinţifice originale publicate 

în volumele conferințelor), precum și diseminarea în procesul de 
învăţământ a celor mai noi abordări şi cunoştinţe, au constituit 

preocupări continui. Datorită aprecierii conţinutului şi calităţii ştiinţifice 
ale articolelor publicate, autorul tezei a fost solicitat de reviste ştiinţifice 
internaţionale, ca referent ştiinţific în etapa peer-review - Revista 

Közgazdász Fórum (în limba română-Forum Economic). Implicarea  în  

viața  universitară, pe căile evidenţiate mai sus, a  facilitat  obținerea  

rezultatelor științifice proprii, inclusiv prin extinderea rețelei colaborative 

care cuprinde mai multe personalități din lumea academică ori din 
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asociații profesionale din România și din străinătate. În secţiunea 

specială a tezei noastre, prezentăm în mod detaliat activitățile 

profesionale și academice, care ne definesc cariera. Contribuţiile proprii 
pe linia anunţată în titlul lucrării de faţă constau în identificarea şi 
analiza factorilor care influenţează probabilitatea de a deveni 
întreprinzător în stadiu incipient în România. În lucrare facem trimitere la 

o serie de publicaţii/realizări ale noastre (Secțiunea B1), prezentând 

părți/sinteze din acestea, în scopul unei redări bazate pe elemente 
convingătoare, a evoluţiei şi dezvoltării carierei academice, ştiinţifice şi 
profesionale, până în acest moment. În mod deosebit merită relevat că în 
calitate de membru în colectivul de cercetare în cadrul Proiectului 

”Monitorizarea  globală a antreprenoriatului în România”, PC 
nr.136/01.08.2006 CEEX – M3 – 01.08.2006, perioada 2006 – 2007, 
valoare 160667 lei, director de proiect: Dr. Nagy Ágnes, ne-am aplecat 
asupra profunzimii problematicii antreprenoriale. În anul 2009 rata 

activității antreprenoriale în stadiu incipient a fost de 5,02%, rată mai 
ridicată decât cea măsurată în 2008 (3,98%). Chiar dacă ulterior această 
rată a crescut, rămâne una dintre cele mai scăzute în rândul economiilor 

bazate pe eficiență. Variabilele semnificative menținute în regresiile 

logistice estimate sunt: venitul gospodăriei, cunoașterea altor 

întreprinzători, vârstă, sex, frica de eșec, încrederea în cunoștinţele şi 
abilităţile antreprenoriale, percepţia privind promovarea succeselor 
antreprenoriale de către mass media şi ocupaţia. Rezultatele noastre 
arată că factorii de influenţă s-au schimbat, vârsta, sexul, frica de eşec 

şi ocupaţia devenind factorii de influenţă ai probabilităţii de a deveni 
întreprinzător în stadiu incipient în perioada crizei economico-financiare 
globale. Estimăm pentru fiecare an din perioada analizată câte un model 
logit care identifică principalii factori percepţionali şi sociodemografici de 

influenţă. Estimarea modelelor se realizează cu ajutorul datelor Anchetei 
populaţiei adulte din România, obţinută în cadrul programului Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM). De altfel, în prezenta lucrare includem 

pe larg fragmente din lucrările „Monitorizarea globală a 
antreprenoriatului: Raportul de ţară al României” (2007 şi 2008), în a 
cărăr realizare am fost implicaţi masiv, după cum vom aduce în discuţie 
şi unele aspecte „la zi”, făcând trimitere la rezultatele cercetărilor 

ulterioare, care sunt în concordanţă cu cele ale noastre. Alte contribuţii 
proprii notabile se referă la evidenţierea diferenţelor privind percepţiile, 
atitudinile şi activităţile antreprenoriale în Croaţia, Ungaria, România şi 
Serbia – după aderarea la Uniunea Europeană - folosind baza de date a 

Anchetei Populaţiei Adulte Global Entrepreneurship Monitor. Pentru 
aceasta am utilizat rezultatele Anchetei populaţiei adulte - GEM. În 
fiecare an am analizat ponderea celor care cunosc un întreprinzător în 

formare, rezultând că în Croaţia şi Serbia este semnificativ mai ridicată 
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decât în România şi Ungaria, şi semnificativ mai ridicată în România 

decât în Ungaria. Ponderea celor care percep oportunitate bună pentru 
demararea unei afaceri în următoarele şase luni în zona în care trăiesc 
este semnificativ mai ridicată în Serbia decât în celelalte ţări analizate. 
Ponderea celor care se percep capabili pentru demararea unei afaceri în 

Croaţia şi Serbia este semnificativ mai ridicată decât în Ungaria şi 
România, această rată fiind cea mai scăzută în ţara noastră. În timp ce 
iniţial (2007) nu este diferenţă semnificativă în ponderea celor care 
consideră că frica de eşec i-ar împiedica în demararea unei afaceri, 

ulterior această pondere este semnificativ mai ridicată în Ungaria şi 
România. Pe de altă parte, în legătură cu rata activităţii antreprenoriale 
în stadiu incipient am constatat (iniţial) că este semnificativ mai scăzută 

în România decât în celelalte trei ţări analizate; ponderea proprietar-
managerilor consacraţi apare semnificativ mai ridicată în Serbia şi 
Ungaria (tot iniţial - 2007), ca după aceea această rată să crească 
semnificativ în Serbia, raportat la celelalte trei ţări analizate. Ceea ce am 

constatat că rămâne valabil este persistenţa legăturii antreprenoriatului 

cu creșterea economică și într-o perspectivă mai largă cu dezvoltarea 
economică, lucru explicat prin funcţionarea principiului schumpeterian 
(Ágnes Nagy, 2014): antreprenorii creează noi afaceri, noile afaceri 

creează noi locuri de muncă, oferă populației o varietate de produse și 
servicii, intensifică concurența, crește productivitatea prin schimbările 

tehnologice și au un impact pozitiv asupra vieții individuale pe mai multe 
niveluri. 

* 

* * 
Dintr-un alt unghi de observaţie, demersul nostru încearcă relevarea 

capacităților și performanțelor autorului în materie didactică și de 
cercetare în sfera largă a Economiei. În acest sens, venim cu o prezentare 

documentată a realizărilor profesionale obținute ulterior conferirii titlului 

de doctor în știință (Teza de doctorat: „Sistemul integrat de obtinere a 
bauturilor alcolice din porumb boabe”, Universitatea din Vest Timişoara, 
2000), urmărind justificarea obiectivului de abilitare, respectiv de a 
dobândi calitatea de conducător de doctorat. Teza de abilitare se 

bazează pe rezultatele ştiinţifice publicate în jurnale de prestigiu (cotate 
Thomson Reuters/ ISI/ Web of Science – cu factor de impact semnificativ 

- ori indexate în baze de date internaționale), cărți apărute la edituri cu 

recunoaștere academică sau comunicări publicate în volume/ anale 

universitare, dar și pe realizările profesionale, inclusiv proiecte/grant-uri 

înregistrate anterior depunerii dosarului de abilitare şi ulterior obţinerii 

titlului de doctor (Secțiunea B1). Lucrarea include şi planurile de evoluţie 
şi dezvoltare în perspectivă a propriei cariere profesionale, ştiinţifice şi 
academice, respectiv direcţii de cercetare/predare/aplicaţii practice şi 
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moduri probabile de acţiune pentru punerea în practică a acestora 

(Secțiunea B2), în principal noi vizând obținerea calității de conducător 

de doctorat, domeniul Economie, ca în final (Secțiunea B3) să indicăm 
referinţele bibliografice asociate conţinutului primelor două secţiuni. 

* 
* * 

În esenţă, lectura lucrării rezumate aici relevă că în preocupările noastre 
a intrat studiul fenomenului antreprenorial din economia contemporană, 
vârful acestora constituindu-l anii 2010 şi 2011, dacă avem în vedere 
momentul valorificării pe calea publicaţiilor ştinţifice de cel mai înalt nivel.  

Cercetările ca atare au avut preponderent caracter colectiv, conlucrând 
cât se poate de bine cu mai mulţi colegi profesori/cercetători, care mi-au 
acordat în scris dreptul de a include în lucrarea de faţă unele rezultate 

obţinute în comun, ale investigaţiilor ştiinţifice. Pentru aceasta, arătăm 
colegilor noştri, şi pe această cale, întreaga noastră gratitudine, 
rămânând cât se poate de recunoscători faţă de domniile lor. După vârful 
anterior menţionat al activităţii noastre pe linia cercetării fenomenului 

antreprenorial în economia românească, noi ne-am îndreptat eforturile 
proprii şi spre alte arii tematice - cea financiară ori contabilă şi de audit, 
publicând în acest sens mai multe lucrări. Însă, din raţiuni de spaţiu 
consacrat unei teze de abilitare, care potrivit MENCS nu poate depăşi o 

anumită întindere, am limitat prezentarea în cauză, nu fără a face, la 
final, unele observaţii şi propuneri ţinând cont de evoluţiile recente în 
planul abordat. 
 

A2: Cuvinte cheie 
Antreprenoriat; întreprinzător în stadiu incipient; factori de influenţă; 
model logit; Global Entrepreneurship Monitor/ monitorizarea globală a 
antreprenoriatului; percepţii antreprenoriale; atitudini antreprenoriale; 

întreprinzător în stadiu incipient; întreprinzător în formare; proprietari 
de firme noi; economii bazate pe eficienţă. 
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