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Rezumat 

 

Prezenta teză de abilitare prezintă realizări ştiinţifice şi profesionale ale autoarei, precum 

şi un plan de evoluţie şi dezvoltare a carierei, însoţite de referinţe bibliografice ce susţin realizările 

invocate în vederea obţinerii atestatului de abilitare şi a calităţii de conducător de doctorat. Am 

asociat acestor realizări şi elemente ale evoluţiei profesionale şi stiinţifice (elemente de vizibilitate: 

premii ale unor entităţi ştiinţifice, coordonări de proiecte de cercetare, publicaţii în reviste cu 

factor de impact, profesor visiting la mai multe universităţi din străinătate, citări, coordonarea 

unor volume colective, membru în colective redacţionale ale unor reviste, coordonator de paneluri 

ale unor conferinţe; elemente de implicare în viaţa academică: funcţii administrative, coordonare 

de programe de studii universitare şi postuniversitare, membru al unor asociaţii profesionale, 

membru în comisiile de coordonare a activităţii doctoranzilor şi în comisii de susţinere a tezelor de 

doctorat). 

Teza prezintă în prima parte principalele preocupări pe care le-am avut după finalizarea 

doctoratului, doctorat care, el însuşi, mi-a deschis aceste perspective. Este vorba despre gândirea 

economică a lui A.D.Xenopol, personalitate de primă mărime a culturii române de la graniţa 

secolelor XIX şi XX, cu preocupări ample în domeniul economic, despre dezvoltarea durabilă, 

concept de mare interes pentru lumea contemporană nevoită să facă faţă unor provocări de 

eficientizare a utilizării resurselor şi de asumare a responsabilităţii pentru viitorul planetei, despre 

economia de criză, în contextul evenimentelor economico-financiare din perioada 2008-2013, al 

căutărilor febrile ale specialiştilor de a identifica deopotrivă cauzele şi soluţiile de depăşire a crizei, 



despre relaţia dintre economie şi demografie, insuficient analizată în studiile de specialitate, în 

opinia mea, date fiind  puternicele corelaţii între cele două domenii şi impactul acestor corelaţii 

asupra evoluţiilor socio-economice şi despre alte teme care m-au preocupat conjunctural în 

legătură cu proiecte de cercetare naţională sau locală, respectiv în legătură cu specificul 

departamentului în care îmi desfăşor activitatea, cel de Sociologie şi Asistenţă Socială: 

comportamentul consumatorului, schimbare socială, curricula universitară, economie socială, 

servicii sociale. 

Cea de-a doua parte, intitulată „Resursa umană în contextul schimbărilor economice şi 

sociale”, coroborează temele mai sus amintite şi abordează, într-o manieră interdisciplinară, 

problematica resursei umane. Am pornit de la conceptualizarea termenului, am urmărit 

schimbările economice şi sociale cu impact asupra resursei umane şi m-am oprit şi asupra 

procesului de formare şi dezvoltare a resursei umane în special în cadrul sistemului de învăţământ 

superior de tip Bologna, specific Europei Unite. Concluzia este o constatare cu privire la faptul că 

evoluţia resursei umane urmează, mai degrabă decât devansează, evoluţiile economico-sociale, 

că sistemele de învăţământ, care asigură formarea iniţială a forţei de muncă, nu reuşesc să 

proiecteze această formare în viitor şi că este imperios necesară o reformă amplă a conţinuturilor 

procesului de învăţământ care să-l transforme în motorul dezvoltării economico-sociale. 

Partea a treia propune planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei profesionale, ştiinţifice şi 

academice şi direcţii de cercetare/predare/aplicaţii practice şi moduri de acţiune pentru punerea 

în practică a acestora. Am structurat această parte pe două planuri: didactic şi ştiinţific, fixându-

mi obiective specifice şi activităţi prin care să contribui la creşterea prestigiului departamentului şi 

facultăţii cărora le aparţin. M-am oprit şi asupra posibilei viitoare calităţi de conducător de 

doctorat şi a exigenţelor pe care, în opinia mea, le impune această calitate, asupra temelor pentru 

tezele de doctorat, ca şi asupra potenţialilor doctoranzi.  

Referinţele bibliografice care întemeiază prezentarea rezultatelor, ca şi direcţiile viitoare 

de cercetare şi de îndrumare a doctoranzilor sunt ample, ele cuprinzând realizările editoriale în 

plan ştiinţific şi didactic după obţinerea titlului de doctor în economie, cărora le-am adăugat şi 



lucrări semnificative din literatura de specialitate care, odata în plus, susţin rezultatele evidenţiate 

şi perspectivele vizate.  

Apreciez că rezultatele obţinute până în prezent reprezintă un fundament pentru  punerea 

în practică a planurilor de evoluţie şi dezvoltare a carierei profesionale, ştiinţifice şi academice, 

precum şi a viitoarei calităţi de profesor abilitat, conducător de doctorat. 

 


