
 

 

Rezumat în limba română 

 

Lucrarea de față își propune să aducă în prim plan direcțiile de cercetare urmate de 

autoare după susținerea tezei de doctorat, care au făcut obiectul unor lucrări științifice de referință 

în domeniul economiei în general și al managementului în particular, cu vizibilitate atât la nivel 

național, cât și internațional. Accentul cade, în primul rând, asupra articolelor științifice indexate 

în Web of Science (Clarivate Analytics), cu factor de impact și scor absolut de influență nenul și 

asupra principalelor lucrări considerate ca fiind reprezentative: cărți de autor, capitole în cărți de 

la edituri de prestigiu internațional, lucrări de conferință indexate Web of Science și articole din 

reviste indexate în bazele de date internaționale recunoscute. 

Studiile prezentate în lucrare reflectă direcțiile de cercetare predilecte, și anume: 

competitivitatea mediului de afaceri românesc în contextul integrării europene, sustenabilitatea și 

internaționalizarea IMM-urilor, strategii și tactici manageriale pentru asigurarea sustenabilității 

companiilor (cu focus pe aspecte precum guvernanță, strategii concurențiale, reputația 

companiilor, branding corporativ, knowledge management și stiluri de management) și 

transformarea digitală a companiilor (cu focus pe generația nativilor digitali la muncă, noile 

strategii concurențiale modificate de digitalizare, relațiile integrative online-offline ale mediului 

de afaceri și bunele practici manageriale în domeniul digitalizării afacerilor).  

Urmând metodologia realizării tezelor de abilitare, prezenta lucrare este structurată în 

trei secțiuni: realizări profesionale şi ştiinţifice ( evoluţia profesională și ştiinţifică după obţinerea 

titlului de doctor) cu prezentarea principalelor direcţii de cercetare în domeniul Management, și a 

contribuţilor la dezvoltarea cunoaşterii; capacitatea de a coordona echipe de cercetare, proiecte de 

cercetare şi structurale realizate până în prezent; direcţii de cercetare viitoare şi planuri de carieră, 

cu focus asupra intereselor și a planurilor de cercetare, a proiectelor în pregătire și asupra 

inițiativelor de coordonare de cercetare doctorală și de cooperare internaţională. 

Astfel, lucrarea conturează evoluția științifică a autoarei în domeniul Management, așa 

cum apare de-a lungul tuturor studiilor publicate, acoperind problematici specifice 

managementului strategic, dar și a bunelor practici manageriale, în condiții de modificare a 

elementelor de macromediu -  de la provocările crizei economice, la schimbările aduse de 

liberalizare, dereglementare și transformare digitală. În enumerarea și sintetizarea rezultatelor 

publicațiilor prezentate, au fost reliefate, totodată, principalele elemente de noutate aduse în 



 

 
 

literatura științifică de specialitate. Astfel, lucrarea prezintă liniile directoare înțelegerii și 

interpretării de către autoare a problematicilor economice și de management analizate și arată 

metodologiile de cercetare utilizate, validate la nivel internațional, de la studii cantitative pe bază 

de ecuații structurale, la studii calitative pe bază de interviuri în profunzime, focus grupuri ori 

analize de conținut aplicând grile relevante din literatura de specialitate. În cazul lucrărilor 

conceptuale care surprind noutățile unui anumit topic al tematicilor manageriale, lucrarea 

menționează datele care stau la baza ipotezelor și a interpretărilor realizate, așa cum este în cazul 

discuțiilor despre modificarea regulilor concurențiale și a modelelor de managementul afacerilor 

în economia colaborativă digitală bazată pe platforme sau în ceea ce privește profilul angajatului 

român nativ digital („guler alb”).  

Aspectele practice ale managementului așa cum au fost discutate de autoare de-a lungul 

timpului într-o serie de publicații sunt de asemenea prezentate în lucrare - de la provocările cu 

care se poate confrunta și capcanele în care poate cădea un nou manager, proaspăt promovat de 

pe o funcție de expert într-una managerială, la erori de strategie în condiții specifice 

concurențiale, la soluții de redesign organizațional în funcție de apariția de noi constrângeri în 

mediul de afaceri ori la adaptarea stilului personal de management prin înțelegerea psihologiei 

nativilor digitali ajunși la vârsta de a fi angajați.  

După prezentarea principalelor rezultate științifice din diferitele publicații selectate, 

lucrarea continuă cu prezentarea unei serii de proiecte considerate relevante, în care autoarea a 

fost / este membru ori pe care le-a inițiat, dezvoltat și manageriat și subliniind, de fiecare dată, 

aspectele științifice prin care aceste proiecte sunt relevante în contextul unei asemenea lucrări 

precum cea prezentă.  

Lucrarea se încheie, conform metodologiei de realizare a tezelor de abilitare, cu 

prezentarea planurilor de viitor: planuri de cooperare internațională, plan de carieră legat de 

școala doctorală, teme de cercetare predilecte și interese de analiză - în mod particular privind 

conturarea unor cadre teoretice pentru practici sectoriale emergente și strategii de afaceri și 

practici manageriale sub provocarea digitalizării alerte a spațiilor sociale și organizaționale.  

 

 

 


