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Prima parte a tezei de abilitare este dedicată secțiunii I, intitulată Realizări științifice, 

profesionale și academice, pe direcții tematice disciplinare sau interdisciplinare, secțiune 

dezvoltată în 4 capitole. 

În primul capitol, intitulat Experiență științifică, profesională și academică, este prezentată 

o scurtă biografie personală, pentru a oferi un sens al dezvoltării mele personale, culturale și 

profesionale și a modului în care aceasta a pus amprenta pe carieră în sensul perspectivelor, a 

punctelor de vedere privind publicațiile și filozofia didactică, stabilind un cadru în care 

următoarele capitole vor fi prezentate. 

Capitolul 2 intitulat Dezvoltarea durabilă a economiei și implicațiile asupra 

performanțelor globale ale afacerii prezintă principalele cercetări în domeniul dezvoltării durabile 

și implicațiile acesteia în zona responsabilității sociale corporativă (CSR). Acesta proiectează 

inițiativele UE privind performanțele nefinanciare - raportarea CSR, rolul Planului de acțiune al 

Comisiei Europene pentru finanțare durabilă. În continuare, capitolul se concentrează pe diverse 

industrii (energie, servicii profesionale financiare și stomatologie), unde este analizat impactul 

adoptării celor mai bune practici în afaceri. O parte importantă este dedicată analizei influenței 

performanțelor nefinanciare asupra performanței financiare, utilizând un stadiu de caz pe modelul 

României. 

Capitolul 3 intitulat Arhitectura economiei informației și rolul Big Analytics în 

managementul performanței în afaceri argumenteaza problema Big Data și analiza datelor 

(BD&BA), care reprezintă noua bază pe care organizațiile trebuie să își construiască strategiile de 

afaceri pentru a supraviețui într-o lume tot mai cuantificată. Această creștere tot mai mare a 

importanței și provocărilor Big Data (BD) este considerată a fi „una dintre cele mai importante 

caracteristici ale economiei și societății contemporane”. Capitolul include cadre teoretice și studii 

practice privind Big Data și Big Analytics și rolul său în managementul performanței și raportarea 

în afaceri. 

Capitolul 4 intitulat Cercetarea/căutarea direcțiilor europene prezintă alte domenii care 

au făcut obiectul preocupărilor mele în ceea ce privește nu numai zona microeconomică, ci și 

domeniul macroeconomic. Domeniul asigurărilor și al politicilor monetare s-au situat în centrul 

atenției noastre. Cercetarea a fost efectuată pentru a investiga un sistem unic de asigurări pentru 



șomaj în zona euro (funcționalitate, eligibilitate, bugetul necesar), începând cu relația dintre rata 

naturală a șomajului și rata efectivă a șomajului, pe de o parte, și rata netă de înlocuire, pe de altă 

parte. O altă întrebare de cercetare ce caută un răspuns se referă la măsura în care structura 

producției influențează transmiterea șocurilor de politică monetară, analizând structura rețelei de 

producție folosind măsuri specifice de rețea, pentru 24 de economii OECD (Organizația pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică). 

 

A doua parte a acestei teze de abilitare se referă la Secțiunea II Planul de dezvoltare a 

carierei care include direcțiile mele viitoare în domeniile predării și dezvoltării cercetării. Această 

parte, deși este mai redusă ca dimensiune în comparație cu prima parte, nu însemnă că este mai 

puțin importantă. Această secțiune urmează în mod firesc din prima parte a acestei teze și prezintă 

planurile mele de dezvoltare continuă în carieră, precum și modul în care planific să realizez 

excelența în predare și cercetare. 

 


