
 

1 

 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZUMAT 

TEZĂ DE ABILITARE 
 

STRATEGII DE AFACERI PENTRU CREȘTEREA 

COMPETITIVITĂȚII PRIN INTEGRAREA INOVĂRII 

SUSTENABILE  

 

 

 

 

 

 

 

Candidat 

Conf.univ.dr. Carmen Valentina Rădulescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

București 

2016 



 

2 

 

REZUMAT 

 

Ultimele decenii au adus în atenție modificări ale mediului cum sunt epuizarea 

resurselor și poluarea care sunt în măsură să influențeze atât bunăstarea societății, cât și 

siguranța viitorului acesteia. Afacerile sustenabile sunt din ce în ce mai bine individualizate în 

economia mondială, promovarea și dezvoltarea lor devenind o trăsătură emblematică pentru 

multe companii. Sustenabilitatea reprezintă o preocupare majoră pentru un număr din ce în ce 

mai mare de întreprinderi, grupul acestora cuprinzând companii performante, renumite, 

multinaţionale, activând în domenii variate de la comunicaţii la exploatarea resurselor 

minerale.  

Provocările economiei contemporane sunt caracterizate de diversitate și profunzime, 

transformând managementul întreprinderilor într-o activitate extrem de pretenţioasă din punct 

de vedere informațional, în care marjele de eroare se reduc din ce în ce mai mult. Pentru a 

face față acestor exigențe informaționale, managerii au nevoie de un sprijin substanțial care 

implică obiectivitatea cunoașterii științifice. 

În contextul dezvoltării durabile se reconfigurează toate aspectele vieții social-

economice astfel încât să se elimine constrângerile pentru progresul către o societate care 

recunoaște importanța capitalizării nu numai din punct de vedere economic, dar și în ceea ce 

privește resursele umane și resursele naturale. Potențialul mecanismului pieței pentru a 

stimula capitalizarea economică este dincolo de controverse, dar posibilitatea materializării 

acestuia și în plan social și ecologic a devenit pentru economiști un amplu spațiu de dezbatere 

și activitate academică pe fondul elaborării și implementării politicilor sociale și de mediu și 

al manifestării unor efecte acute ale disparităților sociale, crizei resurselor naturale și poluării. 

Atât perioada pregătirii prin studii universitare de licență, master și doctorat, cât și activitatea 

profesională, academică și științifică se regăsesc în acest spațiu, reflectând prioritățile, dar și 

ezitările epistemologice și operaționale firești unui proces de reconfigurare valorică a 

societății. 

Prima parte a tezei de abilitare este autobiografică și cuprinde realizările profesionale, 

academice și științifice și un studiu exploratoriu privind strategiile de afaceri care conduc la 

creșterea competitivității prin integrarea inovării sustenabile, urmărind stabilirea direcțiilor 

viitoare de cercetare. A doua parte a tezei cuprinde un plan de dezvoltare a carierei pe 

coordonatele cercetării științifice, activității didactice și academice. 

Importanța interpretării proceselor și fenomenelor economice în raport cu cerințele 

dezvoltării durabile a fost recunoscută încă din perioada studiilor, reflectându-se în 
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specializarea programelor de master (Managementul ecosistemelor) și în alegerea temei 

pentru Teza de doctorat (Diagnostic economico-financiar privind organizarea exploatațiilor 

agricole pe baza unei dezvoltări durabile). Cunoașterea acumulată, competențele formate, 

precum și orientarea strategică la nivel național, european și global în direcția dezvoltării 

durabile au consolidat motivația pentru continuarea activității profesionale, academice și 

științifice pe aceste coordonate. Orientarea către această direcție este reflectată de tematica 

domeniilor de interes care cuprinde, între altele, următoarele: aspecte sectoriale ale dezvoltării 

durabile; dezvoltare regională și rurală; politici de mediu; comunicare în afaceri 

agroalimentare și de mediu și, nu în cele din urmă, integrarea sustenabilității în afaceri.  

O atenție deosebită a fost acordată integrării sustenabilității în afaceri începând cu 

elaborarea tezei de doctorat și continuând cu cercetările coordonate în cadrul grantului 

UEFISCSU „Organizarea exploatațiilor agricole pe baza dezvoltării durabile” (Cod proiect: 

124_CNCSIS_AT/846 GR-1, 2005-2006, Beneficiar: UEFISCSU). Necesitatea depășirii 

granițelor sectoriale s-a conturat pe măsură ce au fost investigate și alte sectoare economice ca 

rezultat al activității de cercetare din proiectul „Oportunităţi  economice create de creşterea 

performanţelor de mediu pe piaţa petrolului” (Număr contract: 02/08.01.2008, 2008-2010, 

beneficiar: State Oil Company of Azerbaidjan Republic) și grantul UEFISCDI „Emergența 

afacerilor verzi prin activarea potențialului inovativ al competitivității economice în matricea 

dezvoltării durabile” (Cod: PN-II-ID-SSA-2012-2-034; 2013).  

În vederea continuării activității științifice pe această direcție, în cadrul tezei de 

abilitare, s-au sistematizat informațiile referitoare la implicațiile dezvoltării durabile pentru 

administrarea afacerilor și s-a demonstrat și exemplificat modul în care sustenabilitatea, ca 

rezultat al inovării, poate deveni sursă de avantaj competitiv. Pentru cercetare s-a folosit o 

abordare holistă, orientată către rezultate evaluate într-o matrice multidimensională, 

exprimând trăsăturile specifice cercetării aplicate. Dezvoltarea durabilă recunoaște 

interdependența dintre procesele economice și cele sociale și ecologice, astfel că cercetarea 

acesteia presupune confruntarea cunoașterii din mai multe domenii științifice, necesitând 

abordări inter- și pluridisciplinare. Teza prezintă rezultatele studiilor empirice anterioare, 

indicând principalele surse ale controverselor și ambiguităților asupra cărora direcțiile viitoare 

de cercetare vor aduce clarificări. 

Modelul cadru folosit pentru analiză are următoarele componente: determinanți globali 

ai schimbării; strategii de sustenabilitate în afaceri; instrumente manageriale pentru 

administrarea afacerilor sustenabile; inovare sustenabilă; competitivitate; managementul 

inovării; politici guvernamentale cu impact asupra inovării și competitivității. Rezultatele 
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analizei sunt cuprinse în patru capitole, după cum urmează: 1. Mutații și tendințe în 

dezvoltarea economiei mondiale; 2. Implicații ale dezvoltării durabile pentru administrarea 

afacerilor; 3. Inovarea sustenabilă – sursă de avantaj competitiv; 4. Elemente de 

managementul inovării cu aplicabilitate pentru orientarea către sustenabilitate. 

Capitolul 1 clarifică orientările strategice și tendințele generale și specifice care 

generează determinanții sustenabilității în afaceri, folosind rezultate ale cercetării proprii, dar 

și cele mai recente informații din fluxul principal de publicații. 

Orientările strategice rezultă din provocările societale determinate de situații 

ireductibile pe plan economic, financiar, alimentar, ecologic și energetic și se circumscriu 

viziunilor formulate pe baza principiilor dezvoltării durabile și reconfigurate după 2008 cu 

accent pe economia verde. Aceasta urmărește compensarea impactului crizei economico-

financiare și prevenirea întrunirii unor condiții similare prin restructurarea economiei astfel 

încât aceasta să  asigure îndeplinirea unor obiective cum sunt creșterea bunăstării umane și a 

echității sociale și reducerea semnificativă a riscurilor de mediu, inclusiv prin diminuarea 

intensității în carbon a proceselor economice. 

Tendințele generale și specifice identificate a fi relevante pentru integrarea 

sustenabilității în afaceri sunt accentuarea inegalității veniturilor; decuplarea creșterii 

economice de oportunitatea de a obține venituri prin crearea de locuri de muncă, cu 

periclitarea distribuției primare a bunăstării; intensificarea competiției geostrategice; 

intensificarea poluării în țările în curs de dezvoltare; manifestarea impactului schimbării 

climatice prin fenomene meteorologice extreme și diminuarea resurselor de apă; intensificarea 

acțiunilor pentru combaterea schimbărilor climatice; creșterea contribuției companiilor la 

soluționarea problemelor generale ale dezvoltării și creșterea exigenței consumatorilor privind 

performanța sustenabilă.  

Problematica generală a integrării sustenabilității în afaceri, începând cu abordarea 

conceptului și continuând cu discutarea strategiilor și instrumentelor manageriale este tratată 

în capitolul 2. În registrul normativ al dezvoltării durabile, crearea de valoare adăugată se 

înscrie ca un proces al cărui impact societal trebuie să fie pozitiv, contribuind deopotrivă la 

incluziune socială și protecția mediului ca premise ale bunăstării.  

Afacerea sustenabilă se distinge prin interpretarea conceptului de valoare. Spre 

deosebire de afaceri, în sensul obișnuit, pentru care a crea valoare înseamnă a obține profit, în 

cazul afacerilor sustenabile, a crea valoare înseamnă a obține profit, a asigura beneficii pentru 

angajați și pentru comunitate și a proteja mediul.  
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Afacerea sustenabilă este conceptul prin care se transpune în termeni antreprenoriali o 

condiție de bază a dezvoltării durabile și anume progresul simultan pe plan economic, social 

și ecologic. Din câmpul conceptual al afacerii sustenabile fac parte și concepte cum sunt 

afacere socială, afacere „verde” (de mediu, ecologică), eco-industrie, afacere responsabilă, 

valoare sustenabilă, valoare socială și valoare ecologică (de mediu) fiecare din acestea fiind 

detaliate în ceea ce privește semnificațiile și contextul în care au apărut, respectiv cel în care 

se justifică utilizarea lor.  

Integrarea sustenabilității în afaceri la nivelul managementului strategic diferențiază o 

varietate mare de opțiuni care sunt grupate de criterii cum sunt corelarea cu strategia de 

afaceri, planul în care se realizează schimbările, stadiul de integrare a sustenabilității ș.a.  

În funcție de corelarea cu strategia de afaceri, se disting strategii de evitare a riscului 

(compania reacționează la o critică externă din partea consumatorilor, investitorilor sau 

clienților potențiali), de creștere a eco-eficienței (prin reducerea consumurilor de materii 

prime, energie, apă etc., dar și a volumului deșeurilor și substanțelor poluante atât pentru 

procesele proprii, cât și pentru cele ale furnizorilor) și de diferențiere (bazată pe nevoia 

companiei de a fi deosebită de concurenți prin demonstrarea contribuției la soluționarea uneia 

sau mai multor probleme de sustenabilitate).  

Planul în care se realizează schimbarea delimitează strategii bazate pe schimbare în 

plan tehnologic (maximizarea eficienței materiale și energetice, valorificarea deșeurilor, 

înlocuirea/eliminarea unor materiale), social (concentrarea pe funcționalitatea produselor, 

descurajarea consumului material și de energie) și organizațional (întreprinderi sociale, 

abordare colaborativă, platforme de inovare). 

Stadiul integrării sustenabilității deosebește strategii de asigurare a conformității 

(respectarea legislației privind condițiile de muncă, protecția mediului, siguranța alimentară 

etc.), de creștere a profitabilității (corelare între soluționarea problemelor sociale/ecologice și 

creșterea profitului, îmbunătățirea marginală a consumurilor), inovative (formalizarea 

criteriilor de evaluare a sustenabilității, intensificarea comunicării cu deținătorii de interese), 

de schimbare organizațională (optimizarea structurii organizaționale și modelelor de afaceri) 

și societale (sustenabilitatea este componentă a afacerii-nucleu).  

Între aceste categorii există similitudini și corespondențe. De exemplu, strategia de 

creștere a eficienței corespunde strategiei de creștere a profitabilității, însemnând reducerea 

costurilor ca urmare a îmbunătățirii eco-eficienței cu ajutorul tehnologiilor curate (schimbări 

în plan tehnologic). În ceea ce privește aplicabilitatea, cel mai frecvent adoptate strategii se 

concentrează pe reducerea costurilor, respectiv creșterea profitabilității. În raport cu 
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exigențele dezvoltării durabile, cel mai mare potențial îl are strategia de sustenabilitate 

societală care se bazează pe o analiză a nevoilor societății încă din faza de proiectare și se 

concretizează prin crearea de piețe noi și dezvoltare locală în parteneriat cu ONG-urile.  

Dintre instrumentele manageriale pentru integrarea sustenabilității în afaceri au fost 

selectate sistemele de management, programul de responsabilitate socială, strategia de 

comunicare și metodele de evaluare a performanței sustenabile, întrucât acestea au cea mai 

largă aplicabilitate.  

Sistemele de management abordează procese sau aspecte relevante pentru 

sustenabilitate cum sunt siguranța ocupațională, siguranța alimentară, protecția mediului, 

managementul energetic ș.a. și urmăresc înscrierea acestora în modelul spiralei de 

îmbunătățire continuă. Implementarea lor se realizează mai mult sau mai puțin independent la 

nivelul unei întreprinderi, conturându-se tendința de integrare într-un sistem unic care 

urmărește creșterea performanței la nivel de organizație. 

Programul de responsabilitate socială corporatistă (RSC) este implementat pentru a 

răspunde cerințelor dezvoltării durabile și se bazează pe respectarea obligației morale de a nu 

face rău și pe asumarea responsabilității față de toate grupurile (deținătorii de interese) care 

pot fi afectate de deciziile companiei (consumatori, salariați, acționari, creditori, furnizori, stat 

și comunitate). RSC poate fi reactivă, manifestată prin cetățenie corporativă și combaterea 

efectelor negative, dar și strategică atunci când sunt identificate posibilitățile de a crea valoare 

sustenabilă.  

Deși comunicarea este una din acțiunile cheie ale RSC, aceasta a fost abordată într-un 

subcapitol distinct pe de o parte, pentru a reflecta importanța sporită pentru afacerile 

sustenabile, iar pe de altă parte, pentru a releva o serie de cerințe care depășesc sfera de 

cuprindere a RSC. Astfel, pentru afacerile sustenabile comunicarea trebuie să constituie o 

preocupare deosebit de importantă. Spre deosebire de afacerile obișnuite, pentru care 

comunicarea se adresează mai cu seamă clienților și/sau consumatorilor, în cazul afacerilor 

sustenabile, mesajele trebuie să fie adaptate și să ajungă la toți deținătorii de interese. 

Rapoartele de sustenabilitate, clasamentele, eco-etichetele, certificările realizate de terți, 

proiectele non-profit și comunicatele de presă sunt canalele cele mai folosite pentru 

comunicarea sustenabilității. Din analiza realizată a reieșit și faptul că în transmiterea 

mesajelor referitoare la sustenabilitate trebuie să se țină cont mai mult de importanța 

deținătorilor de interese pentru companie, decât de preocuparea acestora pentru 

sustenabilitate. 
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În ceea ce privește metodele de evaluare a performanțelor sustenabile s-au evidențiat 

principalele posibilități (indici de sustenabilitate precum Dow Jones Sustainability Index, 

MSCI, ECPI, Axia etc.; etichete ecologice pentru produse precum Ecolabel, Energy Star, 

Green Seal etc.; clasamente cum sunt Corporate Knights, Newsweeks Green Rankings etc.), 

detaliindu-se informațiile privind cel mai folosit sistem, cel al indicatorilor GRI
*
.  

Existența mai multor sisteme de indicatori a ridicat problema unificării acestora, însă o 

analiză mai detaliată a evidențiat faptul că un astfel de demers nu ar îmbunătăți semnificativ 

evaluarea și raportarea performanței sustenabile.  

Capitolul 3 examinează trei variabile interdependente care au impact semnificativ 

asupra vieții economice a unei întreprinderi: competitivitate, sustenabilitate și inovare. Prima 

parte este o analiză secvențială care abordează pe rând relațiile inovare-sustenabilitate și 

competitivitate-sustenabilitate, în timp ce în partea a doua este exemplificată integrarea 

inovării sustenabile la nivelul modelului de afaceri.  

Atât relația inovare-sustenabilitate, cât și competitivitate-sustenabilitate sunt relații 

biunivoce cu potențialul de a deveni sinergice prin declanșarea unor influențe de tip cerc 

virtuos. Cu toate acestea, rezultatele empirice care au examinat influența unor determinanți ai 

sustenabilității cum sunt leadership-ul, performanța financiară, comportamentul 

consumatorilor, comunicarea și inovarea confirmă numai parțial această presupunere. De 

exemplu, pentru relația dintre performanța financiară și performanța sustenabilă, rămân 

insuficient înțelese atât sensul cauzalității, cât și tipul relației (pozitivă sau negativă).  

În cazul în care relația competitivitate-sustenabilitate este analizată folosind modelul 

diamant propus de Porter, rezultă o corelație pozitivă, cea mai puternică influență fiind aceea 

a noilor competitori care se exercită astfel: inițiativele de sustenabilitate idealiste ale noilor 

competitori sunt imitate de concurenții existenți fiind promovate pe principalele piețe; 

urmează creșterea segmentului de piață pentru concurenții noi și/sau integrarea sustenabilității 

de către concurenții existenți. Determinantul cheie nu este nici concurentul nou, nici cel 

existent, ci interacțiunea dintre aceștia. Modelul a fost confirmat de „co-evoluția” companiilor 

Wholefoods (concurent nou) și Walmart (concurent existent), respectiv Vestas (concurent 

nou) și Toyota (concurent existent).  

Inovarea de produs și de proces sunt importante, dar în raport cu cerințele dezvoltării 

durabile se apreciază a fi insuficiente, fiind necesară inovarea la nivelul modelului de afacere. 

Modelul de afacere este un concept relativ nou, necesitatea definirii fiind resimțită odată cu 

                                                 
*
 Global Reporting Initiative 
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dezvoltarea afacerilor bazate pe internet, context în care nevoile și valoarea pentru 

consumatori sunt mai puțin evidente. Modelul de afacere este modul în care o întreprindere 

furnizează valoare clienților/consumatorilor săi, îi convinge pe aceștia să plătească pentru 

valoare și transformă plățile în profit.  

Modelul de afacere sustenabil este, pe de o parte, un model care integrează inovare 

organizațională, iar pe de altă parte acționează ca un vector al transformării inovării 

sustenabile în produse/servicii comerciale. Acesta trebuie să respecte următoarele condiții: 

propunerea de valoare să furnizeze odată cu valoarea economică și valoare socială și de 

mediu, cu posibilitatea de a fi măsurate; responsabilizarea furnizorilor, inclusiv prin 

impunerea unor standarde voluntare; responsabilizarea clienților și consumatorilor și un 

model financiar care să reflecte distribuția costurilor și beneficiilor la nivelul deținătorilor de 

interese. Rezultatele operaționale care respectă aceste cerințe sunt modele de afaceri 

sustenabile sociale și societale și modele de afaceri sustenabile „verzi”.  

Modelele de afaceri sustenabile sociale și societale au fost exemplificate prin modelele 

de tip „baza piramidei” concepute pentru a răspunde nevoilor celor mai săraci consumatori 

din țările în curs de dezvoltare (BOPs). Cerințele minime ale unui astfel de model sunt: 

disponibilitatea produselor/serviciilor, soluționată prin abordări inovative ale distribuției; 

accesibilitate, asigurată prin prețuri mici; acceptabilitate, prin furnizarea de produse/servicii 

adaptate la nevoile specifice ale consumatorilor; conștientizare, prin comunicare mai puțin 

dependentă de mijloacele moderne (radio, televiziune, internet). ABN AMRO, Electricite de 

France, Unilever se numără printre companiile care au implementat cu succes acest model de 

afacere. 

Managementul de mediu al aprovizionării, „de la leagăn la leagăn” (cradle-to-cradle), 

simbioza industrială și sistemele de produse-servicii (SPS) sunt cele prin care s-a ilustrat 

modelul afacerii sustenabile „verzi”. Implementarea lor presupune impunerea de cerințe 

pentru calitatea ecologică a materialelor/produselor la nivelul furnizorilor, folosirea exclusivă 

a materialelor care să poată fi utilizate de sisteme biologice sau tehnologice, minimizarea 

consumului de resurse și a poluării prin colaborarea dintre întreprinderi și maximizarea 

utilității produselor prin integrarea serviciilor.  

La nivel european, SPS sunt considerate cele mai promițătoare modele de afaceri 

sustenabile „verzi” pentru că reprezintă alternative la vânzarea produselor/serviciilor, 

reducând semnificativ consumul de energie, materii prime și volumul deșeurilor generate. 

Efectul macroeconomic al dezvoltării acestui model este economia circulară, model al cărui 
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promovare și implementare sunt considerate strategice pentru decuplarea creșterii economice 

de consumul material nesustenabil. 

Aplicabilitatea modelelor de afaceri sustenabile „verzi” a fost explicată pentru 

companii cum sunt Ikea, Du Pont, Xerox ș.a. 

În Capitolul 4 s-au abordat elemente de managementul inovării ca determinant intern 

al sustenabilității. Reiterând argumentația schumpeteriană conform căreia a obține mai multă 

valoare adăugată folosind aceleași input-uri materiale este posibil numai prin inovare, se 

delimitează spațiul de inovare și se evidențiază modul în care sustenabilitatea influențează 

etapele managementului inovării.  

Inovarea sustenabilă se realizează într-un mediu nou, cu o complexitate mai mică 

pentru soluțiile tip reformulare (corespunzătoare strategiei de sustenabilitate a eficienței) și 

mai ridicată pentru soluțiile de tip co-evoluție care sunt de așteptat să fie foarte diferite de cele 

existente (strategia de sustenabilitate a diferențierii).  

Ecosistemele de inovare deschise sunt prezentate ca soluție optimă, fiind evidențiate și 

o serie de cerințe minime pentru managementul inovării sustenabile. Ecosistemele de inovare 

permit depășirea barierei reprezentate de condiționarea alocării resurselor pentru inovare de 

succesul comercial al rezultatelor inovării. Acestea creează un context financiar stabil, care 

menține constantă intensitatea procesului de inovare. 

Sintetizând rezultatele studiului realizat în cadrul tezei de abilitare, se poate 

concluziona faptul că integrarea sustenabilității în afaceri depinde de numeroși factori, între 

care inovarea are un rol decisiv. Ipoteza Porter arată faptul că cercul virtuos al inovării 

sustenabile este activat prin forțe externe, cum sunt reglementările, care conduc la impactul 

așteptat cu ajutorul competiției. Managementul inovării sustenabile facilitează acest proces și 

presupune creșterea bazei de inovare prin crearea de sisteme deschise, colaborative, 

conceptualizate ca ecosisteme de inovare. 

Rezultatele profesionale, academice și științifice ale activității sunt organizate astfel: 

rezultate obținute în domeniul abordat de studiul privind integrarea sustenabilității în afaceri; 

contribuții proprii pe clase de contribuții și concluzii, unde se coroborează rezultatele 

studiului și rezultatele activității pentru a se formula direcțiile viitoare de cercetare. 

Misiunea urmărită în carieră a fost și este de a contribui la pregătirea profesională și 

dezvoltarea personală a studenților prin facilitarea unui proces învățare atractiv, stimulativ 

intelectual și configurat valoric în conformitate cu cerințele vocaționale ale economistului. 

Activitatea științifică a fost principalul punct de sprijin în îndeplinirea acestei misiuni, 

contribuind la dezvoltarea competențelor și poziționarea obiectivă față de numeroasele 
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aspecte controversate ale transpunerii imperativelor dezvoltării durabile în organizarea 

activităților economice și administrarea afacerilor. Aceasta a urmat un plan de dezvoltare 

organizat de domeniile de interes, subordonate priorităților dezvoltării cunoașterii la nivel 

național și european și a permis accesul la resursele de finanţare prin programe naționale și 

contracte cu mediul de afaceri.  

Rezultatele obținute au fost diseminate prin publicarea de studii, articole, cărți și 

culegeri de aplicații, astfel încât atât studenții, cât și comunitatea academică și profesională să 

poată beneficia într-o măsură cât mai mare. Astfel, în calitate de autor sau co-autor s-au 

publicat 22 de cărți, 13 articole în reviste ISI, 148 de articole și studii în reviste indexate în 

baze de date internaționale și în volume ale unor conferințe internaționale. Acestea au fost 

utile pentru activitatea altor cercetători, fiind citate în peste 30 de articole și studii științifice. 

Implicarea în viața academică a facilitat obținerea rezultatelor științifice prin 

extinderea rețelei colaborative care cuprinde zeci de colegi din universități, institute de 

cercetare, întreprinderi, asociații profesionale din România și din străinătate. Participarea la 

organizarea de conferințe științifice și la evaluarea academică, apartenența la asociații 

profesionale, precum și diplomele acordate dovedesc o activitate animată de principii și valori 

specifice care vor fi respectate și în viitor.  

Partea a doua a tezei de abilitare cuprinde un plan de cercetare științifică și direcții de 

dezvoltare a activităților academice și didactice. Acesta are ca obiective: 

- Stabilitatea și continuitatea proceselor de cercetare prin asigurarea resurselor 

financiare; 

- Atragerea tinerilor cercetători pentru creșterea capacității instituționale și 

dezvoltarea capitalului uman la nivel de excelență; 

- Creșterea vizibilității internaționale și a impactului rezultatelor științifice; 

- Dezvoltarea parteneriatelor strategice cu universități și companii pentru creșterea 

capacității instituționale și operaționale. 

Sinteza realizărilor profesionale, academice și științifice, orientările strategice ale 

programelor europene și naționale de cercetare, aria tematică a activităților didactice, 

coroborat cu rezultatele studiului cuprins în teza de abilitare justifică pentru activitatea 

viitoare mai multe direcții de cercetare, între care voi acorda prioritate direcțiilor: 

- Integrarea sustenabilității în afaceri cu cercetări privind relația dintre strategia de 

sustenabilitate și performanța economico-financiară; impactul strategiilor de 

comunicare a sustenabilității asupra consumatorilor/investitorilor/comunității; 

integrarea inovării sustenabile la nivelul modelului de afaceri; 
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- Implicațiile economice ale implementării politicii de mediu cu cercetări privind 

instrumente financiar-economice inovatoare pentru creșterea capacității de 

adaptare a agriculturii la schimbările climatice; implicații economice ale politicii 

privind schimbările climatice;   

- Bioeconomie rurală durabilă cu cercetări privind utilizarea durabilă a resurselor 

naturale în mediul rural; abordări inovatoare în organizarea turismului rural; 

strategii de dezvoltare a economiei sociale rurale. 

Alegerea acestor direcții de cercetare se întemeiază pe actualitate, prioritate la nivel 

global și european, noutate la nivel național, complexitate a problematicii, respectiv impact al 

rezultatelor asupra dezvoltării cunoașterii teoretice și practice. Alte direcții de cercetare pe 

care îmi propun să le abordez sunt managementul proiectelor și educație pentru 

sustenabilitate. 

Rezultatele cercetării vor contribui la sporirea prestigiului profesional și științific, atât 

la nivel individual, cât și instituțional, prin aport la îndeplinirea indicatorilor performanței 

academice și științifice, îmbunătățirea calității procesului educațional și la creșterea 

interesului din partea mediului de afaceri pentru servicii de consultanță. La fel ca și până în 

prezent, voi acorda o atenție deosebită diseminării rezultatelor, fructificând consecvența 

participărilor și colaborărilor anterioare și explorând noi posibilități de valorificare care să 

răspundă exigențelor evaluării academice.  

În ceea ce privește dezvoltarea activităților academice și didactice, s-a urmărit 

formularea unor direcții care reflectă particularitățile contextului social-economic care va 

reprezenta mediul profesional al tinerilor la pregătirea cărora contribui. Un aspect care 

necesită o atenție sporită, în contextul educațional din România, îl reprezintă motivația foarte 

slabă a tinerilor pentru învățare. Prin urmare, pe lângă modernizarea metodelor de predare, se 

va urmări creșterea atractivității procesului de învățare.  

Criza locurilor de muncă are cel mai mare impact asupra tinerilor, astfel că, prin 

impulsionarea implicării civice a studenților, urmăresc dezvoltarea competențelor transversale 

puternic dependente de practica în context socio-economic real. Totodată, prin aceste 

activități, studenții au posibilitatea descoperirii și/sau aplicării aptitudinilor antreprenoriale și 

a însușirii valorilor sustenabilității în conformitate cu exigențele educației pentru dezvoltare 

durabilă. 


