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Rezumat  

Teza de abilitare evidențiază contribuțiile științifice relevante, respectiv competențele 

profesionale dobândite de către candidat, de-a lungul carierei universitare, în scopul obținerii 

certificatului de abilitare în domeniul Administrarea afacerilor. Structura tezei, realizată în 

concordanță cu cerințele stabilite legal, include rezumatul în limba română și engleză, lista 

tabelelor și figurilor, lista abrevierilor, principalele realizări științifice care subliniază îndeplinirea 

standardelor minimale cerute pentru abilitare, planul de dezvoltare a carierei universitare a 

autorului, precum și referințele bibliografice investigate de către acesta în fundamentarea propriilor 

cercetări științifice.  

Principala secțiune a tezei este dedicată realizărilor științifice ale candidatului care, la rândul 

ei, este structurată pe mai multe domenii, ce au constituit obiect al preocupărilor și cercetărilor 

autorului încă de la debutul acestuia în cariera universitară: mărfuri alimentare și securitatea 

consumatorului, în care a fost abordată problematica securității alimentare a consumatorului și 

aceea a siguranței alimentelor și, respectiv, știința alimentației, în care autorul s-a concentrat pe 

studiul valorii nutritive a alimentelor și a comportamentului alimentar al consumatorului.  

Securitatea alimentară, a cărei realizare poate fi considerată un adevărat indicator al 

succesului, este strict dependentă de asigurarea unui echilibru durabil între producţia alimentară, 

dependentă, la rândul ei de resursele agroalimentare existente, populaţia în continuă creştere şi 

veniturile, respectiv cererea sa de alimente. În acest context, studierea şi cunoaşterea fluxurilor 

internaţionale de bunuri alimentare, care sunt o componentă dinamică a comerţului mondial, 

reprezintă aspecte de maximă actualitate, deoarece problema alimentară a devenit în ultimul timp 

din ce în ce mai acută şi a căpătat din punct de vedere calitativ noi trăsături şi dimensiuni, care 

trebuie avute în vedere pentru asigurarea unui echilibru cât mai adecvat dintre resursele existente 

şi nevoile sociale de consum ale populaţiei. Contribuțiile principale ale candidatului în acest 

domeniu s-au concretizat prin realizarea tezei de doctorat cu titlul ”Impactul politicilor alimentare 

și nutriționale asupra comerțului internațional cu bunuri alimentare”, susținută în anul 2004, și 

prin publicarea în anul 2015 a cursului universitar universitar ”Mărfuri alimentare și securitatea 

consumatorului”, în care sunt abordate teme de un larg interes pentru viitorii specialiști din 

domeniul industriei și comerțului agroalimentar.  

Siguranţa alimentului se defineşte prin faptul că un produs alimentar preparat şi/sau consumat 

potrivit destinaţiei sale nu dăunează consumatorului, în sensul periclitării stării sale de sănătate. 

Pentru atingerea acestui obiectiv, este necesar ca de-a lungul întregului lanţ alimentar-definit ca o 

succesiune de etape şi operaţiuni necesare producerii, procesării, distribuţiei, depozitării şi 

manipulării alimentului şi a ingredientelor sale-pericolele potenţiale pentru siguranţa alimentului 

să fie ţinute permanent sub control. Difuzarea, extinderea şi proliferarea ignoranţei asupra calităţii 
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igienico-sanitare şi a caracteristicilor mărfii pot conduce la creşterea confuziei consumatorilor 

aflaţi în faţa unei achiziţii şi la agravarea fenomenului de fraudă asupra mărfurilor.  

Privitor la această tematică, în teză este detaliată participarea candidatului, în calitate de 

membru al echipei de cercetare, la realizarea proiectului ” Tipologia şi monitorizarea anomaliilor 

mărfurilor alimentare în procesul comercializării din perspectiva exigenţelor pieţei europene”, 

finanțat de către CNCSIS, în perioada 2003-2005.  

  

Valoarea nutritivă defineşte corelaţia dintre valorile psihosenzorială, energetică, biologică şi 

igienică, reunindu-le într-un tot unitar, ce condiţionează succesul unui produs alimentar, având un 

rol major în evaluarea calităţii acestuia la impactul cu piaţa.Pentru un produs alimentar, valoarea 

nutritivă, respectiv substanţele nutritive pe care le furnizează organismului uman, într-o proporţie 

mai mare şi mai uşor asimilabilă, constituie criteriu major  în aprecierea calităţii. Stabilirea unei 

relaţii între aliment şi organismul uman presupune cunoașterea necesităţilor organismului: 

energetice, plastice și protectoare.  

În ceea ce privește domeniul ”Valoarea nutritivă a mărfurilor alimentare”, precizez că am 

coordonat, în calitate de director de proiect, tema intitulată ”Cercetări privind creşterea siguranţei 

şi îmbunătăţirea valorii nutritive a alimentelor din perspectiva cerinţelor consumatorilor şi a 

exigenţelor integrării României în Uniunea Europeană”, proiect finanțat de CNCSIS în perioada 

2004-2006. De asemenea, consider ca fiind relevantă participarea ca membru al echipei în cadrul 

proiectului ”Cercetări privind realizarea și testarea unor suplimente nutriționale bazate pe 

ingrediente naturale destinate susținerii eforturilor maximale la sportivii de performanță”, 

finanțat de CERES în perioada 2003-2005.  

În același context, menționez ca fiind o contribuție semnificativă, la studiul problematicii 

valorii nutritive a mărfurilor alimentare, publicarea în anul 2006 a cursului universitar 

”Alimentație și igiena mărfurilor”.  

Nivelul de cultură al populaţiilor, dar şi al fiecărui individ-datorat pregătirii acumulate şi 

capacităţii de a analiza, sistematiza şi interpreta cunoştinţele deţinute-influenţează 

comportamentul alimentar. Tradiţiile, credinţele, obişnuinţele, moda, dar şi considerentele de 

utilitate şi economicitate au o pondere însemnată în orientarea comportamentului alimentar.  

Întrucât cultura reprezintă modul de viaţă al unui popor, iar aprecierea comportamentului 

cultural presupune analizarea nu numai a modului de a se comporta în societate, de a se îmbrăca 

al unui individ, ci şi a modului de alimentaţie, comportamentului alimentar trebuie să i se acorde 

o importanţă aparte.  

Comportamentul alimentar constituie ansamblul reacţiilor de răspuns faţă de stimuli interni 

sau externi care reclamă aportul de alimente sau întreruperea actului alimentării. El cuprinde o 

serie de reacţii reflexe înăscute (instincte), precum şi reacţii dobândite în cursul vieţii prin 

experienţă, fiind astfelrezultatul acțiunii unor factori de natură endogenă și exogenă.  
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Dintre contribuțiile semnificative ale candidatului la cercetarea problematicii 

comportamentului alimentar menționez publicarea,  în calitate de coautor, a articolelor: ” Mutaţii 

în perceperea calităţii alimentelor de către noii consumatori din România” (Amfiteatru Economic, 

nr.5/2011) și ”Bune practici în educarea și informarea noii generații de consumatori privind 

produsele alimentare ecologice” (Amfiteatru Economic, nr.38/2015), precum și publicarea în 

volumele unor conferințe internaționale a comunicărilor: ”Stilul alimentar dezechilibrat al noii 

generaţii-realitate deceptivă a comportamentului de consum din România”(Conferința 

internațională BASIQ 2015) și ”Consumul irational-una dintre trasaturile dominante ale 

comportamentului actual al tinerilor din Romania”(Conferința internațională BASIQ 2018).  

A doua secțiune a tezei este dedicată planului de dezvoltare a carierei universitare a 

candidatului, fiind subliniate aspect relevante în ceea ce privește: activitatea profesională (studiile 

şi etapele parcurse până acum în activitatea didactică neîntreruptă, de douăzeci și doi de ani, în 

cadrul facultății și al departamentului); contribuţia ştiinţifică (cărți, articole, comunicări și proiecte 

de cercetare relevante) și prestigiul profesional (diplomele de recunoaștere a activității didactice 

și științifice, participarea ca membru la activitatea unor organizații și asociații profesionale), 

precum și direcţiile principale de dezvoltare a carierei.  

Ultima secțiune a tezei-a treia-reliefează o serie de surse bibliografice din literatura română și 

străină, în format print și online, redactate în Harvard System, care au fost investigate temeinic de 

către candidat și care i-au fost utile atât în ceea ce privește documentarea pentru activitatea 

didactică și profesională (susținerea de prelegeri și desfășurarea de seminarii, soluționarea unor 

teme de cercetare), cât și pentru fundamentarea elaborării și publicării sau susținerii unor lucrări 

de specialitate (articole, comunicări științifice, cursuri universitare). 


