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STRATEGII MANAGERIALE PENTRU VALORIFICAREA 

RESURSELOR ENERGETICE 

 

 

REZUMAT 

 

 

“The more I learn, the more I realize I don’t know” 

Albert Einstein 

 

“The only thing I know is that I know nothing” 

Socrates 

 

 

Începând cu anul universitar 2001-2002 mi-am desfăşurat activitatea profesională la 

Departamentul de Management, subsistem al Facultăţii de Management din Academia de Studii 

Economice din Bucureşti şi am parcurs până în prezent toate treptele ierarhiei universitare, de 

la preparator până la profesor universitar. 

De-a lungul activităţii mele didactice am manifestat o preocupare sistematică pentru 

aprofundarea cunoaşterii literaturii de specialitate din ţară şi străinătate în vederea explicării 

fenomenelor şi proceselor manageriale şi valorificării acestor informaţii în cadrul activităţii 

didactice. În activitatea derulată am apelat la proceduri didactice actuale şi adecvate, care să 

asigure: însuşirea temeinică a cunoştinţelor, dezvoltarea deprinderilor şi aptitudinilor 

manageriale, participarea conştientă şi activă a studenţilor la activitatea de învăţare, legarea 

teoriei de practica managerială, sistematizarea şi continuitatea cunoştinţelor, precum şi 

accesibilitatea acestora. 

La data de 03 mai 2006 am susţinut public teza de doctorat intitulată „Modernizarea 

sectorului energetic din România” şi mi-a fost conferit titlul de doctor în management. 

În ultimii zece ani, după obţinerea titlului de doctor, mi-am orientat activitatea de 

cercetare ştiinţifică pe trei direcţii tematice principale şi anume: strategii manageriale de 
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modernizare şi dezvoltare a sectorului energetic, educaţie şi cultură managerială pentru valorificarea 

resurselor energetice şi servicii moderne pentru un viitor sustenabil. 

Dorinţa mea de îmbogăţire permanentă a cunoştinţelor s-a manifestat prin participarea 

în perioada octombrie 2007 – martie 2009 la Programul de Master „English Language 

Education and Research Communication for Business & Economics” („Comunicare în limba 

engleză pentru predare şi cercetare economică”), organizat de Facultatea de Relaţii Economice 

Internaţionale din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. 

În plus, în anul 2010 am absolvit Cursul postuniversitar de formare continuă în 

specializarea „Managementul educaţiei la distanţă”, organizat de Academia de Studii 

Economice Bucureşti. 

În perioada noiembrie 2010 – martie 2013 am participat la studii postdoctorale în cadrul 

programului postdoctoral „Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul 

ştiinţelor economice din România”. Astfel, am câştigat prin competiţie această bursă 

postdoctorală care mi-a permis continuarea şi dezvoltarea cercetărilor în domeniul 

managementului prin proiectul individual de cercetare intitulat „Model de management 

strategic al organizaţiilor prestatoare de servicii pentru valorificarea energiei regenerabile la 

nivel regional”. În cadrul acestui program am avut oportunitatea de a realiza două stagii de 

specializare privind managementul serviciilor şi managementul strategic la Université 

Toulouse I Capitole, Toulouse, Franţa şi Universidad Complutense de Madrid, Spania. Unul 

din câştigurile participării mele la aceste stagii de specializare constă în valorificarea 

experienţei internaţionale şi noilor cunoştinţe în cadrul activităţii profesionale, fapt ce a condus 

şi va conduce la îmbunătăţirea calităţii acesteia. 

Prestigiul meu profesional şi ştiinţific, cu referire la recunoaşterea, vizibilitatea şi 

impactul naţional şi mai ales internaţional al activităţii, rezultă din contribuţiile ştiinţifice 

relevante, citările lucrărilor publicate, prezentările invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice 

naţionale şi internaţionale, precum şi din calitatea mea de membru în asociaţii profesionale şi 

în consiliul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale şi reviste de specialitate. 

Astăzi, mai mult decât oricând, se remarcă necesitatea orientării activităţilor 

universitare de predare şi învăţare pe student, centrarea acestora pe nivelul de dezvoltare al 

studenţilor, utilizarea unor strategii activ-participative, aplicarea unui management al grupului 

academic, diversificarea tehnicilor de evaluare cu orientare pe performanţa studentului şi pe 

competenţele profesionale dobândite. Tocmai de aceea, în activitatea profesională îmi orientez 

atenţia spre aplicarea unor proceduri didactice actuale şi adecvate, care să asigure: însuşirea 

temeinică a cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor manageriale, participarea conştientă şi 

activă a studenţilor la activitatea de învăţare şi cercetare, legarea teoriei de practica managerială, 

sistematizarea, continuitatea şi dezvoltarea cunoştinţelor. 

Paralel cu activitatea didactică, în următoarea perioadă de timp îmi voi intensifica 

activitatea de cercetare ştiinţifică, întrucât îmi desfăşor activitatea într-o universitate de 

cercetare avansată şi educaţie. 
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Profesorii de succes, oricare ar fi motivaţia lor individuală, corelează permanent 

noutăţile izvorâte din cercetare cu procesele de instruire, educare şi coordonare a studenţilor, 

indiferent de ciclul de studii căruia i se adresează – licenţă, masterat sau doctorat. Pentru o bună 

comunicare şi înţelegere între profesori şi studenţi, aceştia din urmă trebuie să stăpânească arta 

documentării ştiinţifice, a obţinerii informaţiei ştiinţifice, diseminării şi aplicării ei în practică. 

Toate acestea se dobândesc şi se dezvoltă prin antrenarea şi participarea studenţilor la diverse 

sesiuni ştiinţifice, cercuri ştiinţifice studenţeşti, olimpiade studenţeşti, concursuri profesionale, 

acţiuni în care sunt implicată şi eu în calitate de preşedinte sau membru al comisiilor respective.  

Prin aceste acţiuni creşte vizibil competenţa individuală a celor antrenaţi în acest proces 

şi implicit, competenţa grupului de studenţi, ceea ce îmi va permite să selectez şi să includ în 

colectivul de cercetare ştiinţifică pe bază de proiect pe care îl coordonez pe cei care doresc şi 

promit rezultate în acest domeniu de activitate. 

Studenţii îşi vor dezvolta astfel capacitatea de a învăţa şi de a inova, vor participa cu 

mai mult aplomb şi cu o dinamică accelerată la activităţile didactice şi de cercetare, îşi vor 

dezvolta aptitudinea de autoînvăţare, ceea ce înseamnă practic „învăţare prin acţiune”, adică 

învăţarea în grup a unor cazuri concrete rezultate în urma cercetării ştiinţifice. În acest fel, 

consider că nivelul calitativ al procesului didactic, dar şi cel al activităţii de cercetare se pot 

ameliora sensibil. 

 

 

 

 

 

 


