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Teza de abilitare intitulată PROGRAME DE CERCETARE ÎN DOMENIUL CALITĂȚII VIEȚII. 

PERSPECTIVE ECONOMICE ȘI EPISTEMOLOGICE cuprinde două secțiuni: prima prezintă 

principalele rezultate originale obținute de către dr. George-Laurențiu Șerban-Oprescu în cercetarea 

științifică, după obținerea titlului de doctor, iar cea de-a doua expune capacitatea individuală a candidatului 

de a coordona echipe de cercetare, de a aborda direcții de cercetare cu caracter interdisciplinar, de a organiza 

și gestiona activități didactice. 

Prima secțiune a tezei de abilitare reprezintă o sinteză a demersurilor de cercetare desfășurate de autor după 

obținerea titlului de doctor în direcția analizei de natură epistemologică (metodologică) a conceptelor, 

teoriilor, metodelor și rezultatelor obținute în domeniul calității vieții. Aceasta îmbină cele două arii de 

interes ale autorului: epistemologia economică și studiile despre calitatea vieții. Această secțiune este 

împărțită în patru capitole.  

Primul capitol al lucrării intitulat Abordarea epistemologică a studiilor despre calitatea vieții – metodologia 

programelor de cercetare reprezintă o scurtă sinteză a contextului epistemologic actual în teoria economică 

ca structură organizată de cunoaștere cu un accent special pe metodologia programelor de cercetare. 

Capitolul se fundamentează pe premisa complexității fenomenului economic și social care determină un 

pluralism al ideilor, teoriilor și abordărilor specifice analizei calității vieții. În acest context, o analiză de 

natură epistemologică este mai mult decât necesară pentru a sistematiza și înțelege mai corect enunţuri care 

îmbină elemente aparţinând unor diverse ştiinţe sociale închegate sub forma unor teorii cu privire la 

calitatea vieţii. Analiza apelează la teoria epistemologică a programelor de cercetare, pentru s investiga 

abordările actuale ale problemei calităţii vieţii şi a scoate în evidenţă punctele de convergenţă şi de 

divergenţă între aceste abordări. Din acest motiv, cea mai importantă pondere în primul capitol este acordată 

prezentării și explicării instrumentarului de analiză specific metodologiei programelor de cercetare. 

Aplicarea acestui instrumentar asupra stadiului actual al conoașterii în domeniul calităţii vieţii permite 

identificarea a cel puțin două programe de cercetare: (1) cel orientat către bunăstare (cu variantele 

materială şi subiectivă) și (2) cel fundamentat pe capabilități. 

Cel de-al doilea capitol este dedicat analizei programelor de cercetare orientate către bunăstare din 

perspectiva identificării și investigării celor trei componente ale acestora: nucleul dur, euristica și centura 

protectivă. La nivelul nucleului dur sunt scoase în evidență conceptele fundamentale cu care operează aceste 

programe (preferințe, utilitate, alegere, raționalitate, bunăstare subiectivă) fiind identificate două abordări 

distincte – raționalistă și hedonistă. În cadrul euristicii sunt explorate metodele de cercetare cu accent în 

special pe instrumentarul de evaluare, formalizare și agregare. În cele din urmă, analiza euristicii scoate în 

evidență trei tipuri de abordări (tradițională, alternativă, paternalistă). În urma acestor cercetări sunt 

identificate și analizate trei tipuri de programe de cercetare orientate spre bunăstare: 1) programul 



 
 

tradițional orientat cu precădere pe bunăstarea materială; 2) programul alternativ orientat către bunăstare 

subiectivă; și 3) programul economiei comportamentale. 

Cel de-al treilea capitol explorează programul de cercetare al calității vieții fundamentat pe capabilități. 

Nucelul dur al acestui program de cercetare este construit în jurul ipotezei conform căreia viaţa reprezintă 

o combinaţie de „acţiuni şi stări”, iar calitatea vieţii poate fi reevaluată în termeni de capabilităţi de a 

obţine funcţionalităţi valoroase. Investigarea nucleului dur se concentrează asupra rolului judecăților 

de valoare și conceptului de individualism etic ca principali piloni ai programului de cercetare. Din 

perspectiva euristicii, analiza prezentată în acest capitol se orientează asupra metodelor empirice de 

evaluare și indicatorii specifici calității vieții. Sunt aduse în discuție metodele fundamentate pe 

observația directă și cele care apelează la observația indirectă. În cele din urmă, sunt cercetate 

dimensiunile calității vieții ca elemente fundamentale ale centurii protective a programului de cercetare 

fundamentat pe capabilități. O atenție specială în cadrul centurii protective este acordată educației, 

cercetării și digitalizării. 

Ultima parte a primei secțiuni a tezei de abilitare reprezintă o sinteză a preocupărilor autorului în 

domeniul aplicațiilor practice ale analizei epistemologice a teoriilor despre calitatea vieții. Ca urmare, 

acest capitol este construit în jurul a două studii empirice complementare care investighează din 

perspectivă practică instrumentele de evaluare identificate în euristica programelor de cercetare a 

calității vieții. Primul studiu se concentrează asupra unei analize comparative între unitățile de măsură 

a calității vieții utilizate de trei programe de cercetare: programul orientat către bunăstarea subiectivă, 

cel fundamentat pe capabilități și cel propus de economia comportamentală. Scopul acestuia este acela 

de a identifica eventualele similarități și diferențe între metodele de evaluare propuse de cele trei 

programe de cercetare. Cel de-al doilea studiu apelează la metode statistice și econometrice mai 

complexe decât primul (analiza de corelație, PCA, Regresie logistică multinomială) pentru a explora 

și identifica noi perspective pentru o mai bună înțelegere a modului în care poate fi definită și măsurată 

bunăstarea subiectivă. În plus, studiul oferă informații valoroase cu privire la principalii factori 

determinanți ai bunăstării subiective în cazul particular al studenților de la ASE. 

Cea de a doua secțiune a lucrării este dedicată identificării și prezentării argumentelor care evidențiază 

capacitatea candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a aborda direcții de cercetare cu caracter 

interdisciplinar, de a organiza și gestiona activități didactice. În cadrul acestei secțiuni este prezentată o 

perspectivă asupra carierei universitare a candidatului care expune conexiunile dintre cele două direcții 

dezvoltate pană în acest moment: învățământ și cercetare științifică. În cele din urmă, secțiunea se încheie 

cu expunerea viziunii în legătură cu aportul personal al candidatului la îmbunătățirea cercetării doctorale la 

Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată. 


