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Rezumat 

Teza mea de Abilitare are următoarea structură: 

i. Partea I: Rezumat în limba engleză și română: în cadrul acestei părți am avut în 
vedere prezentarea principalelor elemente descrise și analizate în cadrul tezei de 
abilitare (atât în limba engleză, cât și în limba română). 

ii. Partea a II-a: Realizări ştiinţifice şi profesionale şi planuri de evoluţie şi dezvoltare 

a carierei, structurată astfel: 

���� Capitolul I: Realizările ştiinţifice, profesionale şi academice, pe direcţii tematice 

disciplinare sau interdisciplinare  

� Secțiunea 1: Prezentare generală a direcțiilor tematice de cercetare 

În prima secțiune: „Prezentare generală a direcțiilor tematice de cercetare”, am găsit 
oportun să încep prin a afirma faptul că preocupările mele și atenția acordată realizărilor 
științifice, atât la nivel profesional cât și academic, precum și cele privind disciplinaritatea 
sau interdisciplinaritatea domeniilor de interes, au început cu mult înainte de anul 2010, când 
am obținut titlu de Doctor în Științe Economie de la Academia de Studii Economice 
București, România. 

Datorită faptului că, în timp ce eram studentă, am fost extrem de preocupată de 
aspectele legate de cercetare și dezvoltare personală, am fost mereu implicată în cadrul 
sesiunilor științifice studențești pe teme cum ar fi: Economie, Analiză Economico - 
Financiară, Economie și Drept, Engleza specifică mediului de afaceri, etc. și am fost extrem 
de pasionată pe disciplinele pe care le-am studiat, fapt care mi-a oferit o perspectivă mai largă 
asupra mai multor domenii de interes, profund conectate și interdependente de domeniul 
economic. Acesta a fost momentul cheie când am decis ca perspectivă de viitor și pentru a 
avea șanse mai bune ca preocupările mele să se concentreze pe domeniul economic privit însă 
în corelație cu alte domenii de legătură și interdependență. 

În scopul de a îmi consolida abilitățile și pentru a îmi îmbunătăți rezultatele cu privire 
la realizările științifice, atât profesionale cât și academice, pe direcția tematică disciplinară 
sau interdisciplinară, între anii 2006 – 2010, am fost doctorandă la Școala Doctorală de 
Științe Economice a Academiei de Studii Economice București, România, obținând în 2010 
titlul de Doctor în Științe Economice cu Teza de Doctorat intitulată “Competitivitatea în 

Noua Economie” (coordonator Prof. univ. dr. Constantin Popescu). Programele de masterat 
pe care le-am urmat (2005 - 2007 “Managementul Sectorului Public”, 2005 - 2007 „Analiza 

financiară și evaluare”, 2006 - 2008 „Analiza financiară și evaluare” și 2011 - 2013 
„Cercetare și formarea profesorilor pentru mediul de afaceri și Economie”) m-au ajutat în 
cadrul procesului de îmbunătățire a cunoștințelor mele și au avut menirea de a mă ajuta în a-
mi defini propriul domeniul de interes. 
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� Secțiunea 2: Traseul de cercetare tematică și contribuții personale 

În cea de-a doua secțiune: „Traseul de cercetare tematică și contribuții personale”, m-
am concentrat pe rezultatele științifice publicate precum și pe realizările profesionale obținute 
după acordarea titlului de doctor (începând cu anul 2010), realizări care iau în considerare 
cinci domenii de interes: 1) de competitivitatea în noua economie – concepte, teorii și 
impactul crizei globale; 2) competitivitatea în noua economie și relația cu creșterea 
economică, dezvoltarea economică durabilă și guvernanța și responsabilitatea corporativă; 3) 
competitivitatea în noua economie și interacțiunea cu analiza financiară, evaluare și audit 
financiar precum și consiliere de afaceri; 4) competitivitatea în noua economie și importanța 
educației și a investițiilor în resurse umane; 5) competitivitatea în noua economie, importanța 
managementului proceselor de afaceri și modul de a atinge performanța și excelența. 

Primul domeniu de interes: “Competitivitate în noua economie – concepte, teorii și 

impactul crizei globale” are în vedere aspecte precum impactul crizei mondiale asupra 
sectoarelor dominante ale economiei, dimensiunile economice și sociale ale industriei 
metalurgice (cu aplicabilitate directă pe cazul România). 

Al doilea domeniu de interes: „Competitivitate în noua economie și relația cu creșterea 

economică, dezvoltarea economică durabilă și guvernanța corporativă și responsabilitatea”, 
subliniază aspecte legate de competitivitate și durabilitate, ca o abordare economică modernă 
a politicii industriale, relația dintre productivitate mediului de afaceri în contextul dezvoltării 
durabile și a guvernanței corporative în piețele emergente (cu teorii, practici și cazuri axate 

pe România). 
Al treilea domeniu de interes: „Competitivitate în noua economie și interacțiunea cu 

analiza financiară și evaluare și audit financiar si consiliere de afaceri”, pune în evidență 
importanța și rolul antreprenorului în creșterea performanței în activitatea de audit financiar 
în România. 

Al patrulea domeniu de interes: „Competitivitate în noua economie și importanța 

educației și a investițiilor în resursele umane” este menit să sublinieze impactul 
învățământului superior asupra dezvoltării societății în zilele noastre și rolul educației și 
învățării pe tot parcursul vieții (studiu de caz pe situația din România). 

Al cincilea domeniul de interes: “Competitivitate în noua economie, importanța 

managementului proceselor de afaceri și modul de a obține performanța și excelența” se 
concentrează pe procese de afaceri din societatea contemporană, rolul performanței, precum 
și pe modul de a atinge excelența. 
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���� Capitolul II: Planuri de evoluţie şi dezvoltare a propriei cariere profesionale, 

ştiinţifice şi academice, respectiv direcţii de cercetare/predare/aplicaţii practice şi 

moduri probabile de acţiune pentru punerea în practică a acestora 

� 2.1. Planuri de evoluţie şi dezvoltare academică și perspective de viitor 

În această secțiune am prezentat parcursul meu academic care a început în anul 2006, 
precum și rezultatele mele academice, realizate, demonstrând interesul clar pentru 
îmbogățirea cunoștințele mele și perfecționare profesională și pedagogică. De asemenea, am 
analizat care sunt contribuțiile mele în cadrul activitățile didactice și am punctat planurile 
mele de viitor în ceea ce privește partea academică și de dezvoltare a carierei. 

� 2.2. Planuri de evoluţie şi dezvoltare a propriei cariere profesionale și 
ştiinţifice şi perspective de viitor 

În această secțiune am prezentat planurile de evoluţie şi dezvoltare a propriei cariere 
profesionale și ştiinţifice şi perspectivele de viitor în materie de publicații. 

���� Capitolul III: Referințele bibliografice de la capitolele I și II 

În cel de-al treilea capitol am prezentat referințele bibliografice utilizate în cadrul Tezei 
de Abilitare, în ordinea apariției lucrărilor consemnate, datorită faptului că am considerat că 
această manieră ar orienta mai mult cititorul și s-ar dovedi mult mai utilă pentru acesta în 
realizarea unor corelații mai bune cu lucrările citate. 

În ceea ce privește dezvoltarea mea academică și dezvoltarea carierei, precum și 
aspectele care țin de parcursul meu profesional și științific și perspectivele de viitor, consider 
că, de-a lungul anilor, am arătat o preocupare profundă pentru dezvoltarea personală, prin 
participarea la numeroase activități de formare și dezvoltare, atât prin participarea la cursuri 
de formare profesională individuală, cât și în cadrul Universității din București, manifestând 
o preocupare constantă pentru îmbunătățirea procesului de predare și a modului de raportare 
la preocupările și cerințele studenților și ale mediului de afaceri și, de asemenea, am publicat 
numeroase studii, articole și lucrări în diverse volume aparținând editorilor naționale și 
internaționale, jurnalelor și conferințelor de prestigiu, atât din România, cât și din străinătate. 
De asemenea, sunt de părere că la momentul prezent există din ce în ce mai multe 
oportunități de a lucra cu profesori din țară și de peste hotare. În privinţa planurilor de viitor, 
aş dori să continui proiectele deja începute şi să fac parte din noi echipe de cercetare, 
deoarece consider că aceste activităţi au calitatea de a te face să devii mai bun, mai conştient 
de necesitatea şi de importanţa cercetării şi totodată de a fi permanent în contact cu cele mai 
recente descoperiri care apar în domeniul economic. De asemenea, datorită parcurgerii 
etapelor care țin de susținerea Tezei mele de Abilitare, voi avea șansa de a continua 
dezvoltarea mea academică axându-mă în continuare pe elementele care țin de parcursul 
profesional și științific și perspectivele de viitor. 


