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„Singurul avantaj competitiv de durată este abilitatea de a învăţa 
mai repede decât concurenţii tăi.” – Arie De Geus 

Rezumat 

Prin teza de abilitare cu titlul “Competitivitate și sustenabilitate în managementul 
organizațiilor”, mi-am propus să evidențiez principalele preocupări ale activității mele de 
cercetare. Pentru evidențierea rezultatelor, am început cu principalele realizări științifice rezultate 
din cercetarea mea doctorală.  

Astfel, prima parte a tezei de abilitare cuprinde direcțiile de cercetare pe care m-am 
concentrat după finalizarea doctoratului (2010). Cercetarea a fost continuată cu realizarea studiilor 
postdoctorale în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/59184 “Performanță și excelență în 
cercetarea postdoctorală în domeniul științelor economice din România”, perioada 2010-2013, 
având ca temă tot competitivitatea, dar specific în domeniul învățământului superior economic. 
Ulterior am intensificat și nuanțat activitatea de cercetare, având mai puține rezultate din punct de 
vedere cantitativ, dar mai relevante din punct de vedere calitativ, așa cum rezultă din rezultatele 
mele, prin studiile realizate și diseminate prin publicarea în diferite reviste de specialitate sau 
prezentate la diferite conferințe naționale și internaționale, în perioada 2013-2020.  

Rezultatele cercetării care au contribuit la elaborarea acestei teze de abilitare se 
concretizează în cărți și capitole de carte, articole ISI Web of Science, articole publicate în reviste 

indexate în baze de date și participări la conferințe, fiind orientate către cinci direcții principale: 

1. Competitivitate, avantaj competitiv și performanță. Pornind de la definiția proprie a 
competitivității din teza mea de doctorat, „capacitatea de a concura cu succes, de a 
oferi produse şi servicii la fel sau mai eficace şi eficient decât concurenţii relevanţi la 
un moment dat sau într-un anumit interval de timp”, am analizat anumite probleme 
legate de măsurarea competitivităţii la nivel de organizaţie şi am să dezvoltat cadrul 
conceptual pentru a analiza diferitele dimensiuni ale competitivităţii, inclusiv modelul 
propriu pentru analiza în dinamică a competitivităţii organizaţiilor, început în perioada 
studiilor doctorale. 

2. Dezvoltarea economică sustenabilă. Analiza mediului în care organizațiile își 
desfășoară activitatea. O organizație nu poate fi competitivă fără o analiză 
corespunzătoare a mediului în care își desfășoară activitatea. Având în vedere această 
idee, am prezentat cu precădere unul dintre rezultatele cercetării mele,  o analiză critică 
a sectoarelor economiei românești, în perioada 2000-2015, prin care am comparat 
echilibrul economic și productivitatea muncii în cele patru ramuri ale economiei 
naționale, pentru a identifica oportunitățile și vulnerabilitățile dezvoltării economiei 
românești pe baza corelațiilor dintre efect (valoare adăugată brută - VAB) și efort 
(populația ocupată civilă). 

3. Impactul investiției în muncă asupra performanței. În concordanță cu preocupările 
mele legate de competitivitate, performanță și managementul resurselor umane, am 
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avut în vedere valorizarea muncii oamenilor. Multe studii susțin rolul satisfacției în 
muncă ca predictor al  performanțelor organizației, și am considerat important de 
analizat modul în care efortul depus de oameni în activitatea lor profesională 
influențează satisfacția în muncă și implicit performanța, pe de o parte, și în ce măsură 
fenomenul de burnout influențează atât relația dintre efortul depus și performanța 
percepută, cât și pe cea dintre performanță și satisfacția în muncă, pe de altă parte. 

4. Leadership-ul și personalitatea – factori de creștere a performanțelor. Pornind de la 
ideea că lideri diferiți duc la performanțe diferite și implicit la o competitivitate mai 
mare (poate paradoxal, fără a fi în reală competiție cu ceilalți), am considerat că este 
important de abordat leadership-ul și prin prisma teoriilor trăsăturilor, chiar dacă 
acestea nu pot explica decât o parte a performanțelor. Leadershipul, comportamentul 
organizațional și modul în care oamenii influențează competitivitatea organizațiilor 
este una dintre preocupările mele cele mai importante în ultima perioadă a activității 
mele de cercetare. 

5. Studii de caz privind managementul și competitivitatea în instituțiile de învățământ. 
Crezând cu adevărat în rolul meu de profesor, activitatea mea de cercetare are de multe 
ori ca element central educația și procesul educațional. Astfel, am prezentat câteva 
dintre studiile mele din această direcție de cercetare, câteva aspecte de bază în cadrul 
procesului educațional, un studiu realizat privind utilizarea TIC în procesul 
educațional, o analiză a învățământului superior din România, precum și unele aspecte 
care țin de procesul managerial. 

Partea a doua a tezei de abilitare se referă la cariera mea universitară. Astfel, am 
prezentat, în ordine, stagiile de pregătire și evoluția carierei universitare, activitatea de cercetare, 
activitatea didactică, implicarea în rezolvarea problemelor comunității academice, precum și o 
propunere de dezvoltare a carierei universitare.  

În planul cercetării, sinteza activităților individuale relevă 4 articole indexate Web of 
Science cu factor de impact nenul, 27 de articole publicate în reviste naționale și internaționale 
indexate în baze de date internaționale, 33 de lucrări publicate în volumele unor manifestări 
ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (multe dintre acestea ISI 
Proceedings), în urma participării în cadrul unor conferinţe din România, Germania, Portugalia, 
Spania, Slovacia, Bulgaria, Austria, Letonia, Cehia, 10 cărți publicate în calitate de autor sau 
coautor, precum și 4 capitole de carte publicate în edituri naționale sau internaționale de prestigiu.  

Din punct de vedere didactic, am prezentat preocupările mele în vederea îmbunătățirii 
permanente a materialelor și metodelor folosite în procesul educațional, în cadrul cursurilor pe 
care le predau.  

Desigur, este importantă și implicarea în rezolvarea problemelor comunității academice, 
prin calitatea de membru în diferite echipe care asigură soluționarea cu succes a acestora.  

În final am prezentat principalele obiective ale planului meu de dezvoltare a carierei 
academice. 


	Rezumat

