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REZUMAT 

 

 Teza de abilitare intitulată "Strategii de creștere a afacerilor în timpul unei pandemii" se 

concentrează pe domeniile de îmbunătățire continuă în diferite sectoare economice, alese pe 

diverse criterii de relevanță. 

Lucrarea de față are la bază principalele realizări științifice rezultate din activitatea desfășurată 

după obținerea titlului de doctor în Administrarea Afacerilor (Universitatea de Studii Economice 

din București, 2012).  

 Astfel, prima parte a Tezei de abilitare implică direcțiile de cercetare pe care m-am axat 

după finalizarea doctoratului. Dintre aceste direcții pot numi câteva: macroeconomie, strategii de 

afaceri și transformarea digitală a afacerilor.  

Rezultatele cercetării se concentrează pe cinci direcții principale, după cum urmează: 

 Capitolul I. Impactul șocurilor financiare și macroeconomice asupra entropiei piețelor 

financiare; 

 Capitolul II. Dezvoltarea regională a sectorului turismului rural românesc; 

 Capitolul III. Abordări privind managementul politicilor alimentare în contextul crizei 

pestei porcine africane pe baza unui model statistic de sustenabilitate alimentară; 

Capitolul IV. Cartografierea domeniilor de cunoștințe și a dinamicii cunoștințelor în 

cadrul procesului de luare a deciziilorș 

Capitolul V. O perspectivă pentru creșterea afacerilor: softurile de adoptare a 

automatizării inteligente. Un studiu de caz privind industria chatbots. 

 Primul capitol oferă o tehnică pentru a determina dacă șocurile financiare și 

macroeconomice au un efect asupra entropiei rețelelor financiare. În această lucrare am construit 

o măsură a entropiei din matricea de corelație a componentelor bursiere ale indicelui Dow Jones 

Industrial Average (DJIA). După aceea, am demonstrat, folosind modele VAR cu diverși 

parametri, că șocurile asupra producției sau asupra indicelui DJIA sporesc entropia piețelor 

financiare. Știind acest lucru, acum putem planifica mai bine un plan post-pandemie, când 

provocările pentru organizații sunt multiple: disfuncționalitățile în lanțul de aprovizionare, 

fluctuațiile ridicate ale prețurilor la energie, deficitul de competențe al angajaților și un proces 

continuu de digitalizare a afacerilor. 

În Capitolul II oferă o analiză cuprinzătoare a turismului rural din România din punct de vedere 

regional. Oferim o imagine exactă a turismului rural românesc la nivelul NUTS 3 (ie. județe) 

folosind date din 2016, analiza componentelor principale pentru date mixte și analiza cluster, 



3 
 

concentrându-ne pe cauzele sale fundamentale și pe polii de creștere regională semnificativă. 

Noutatea aceste cercetări constă în dezvoltarea unuia dintre primii indici compuși care măsoară 

turismul rural din literatura științifică românească, permițând clasificarea județelor în funcție de 

performanța lor, și în cartografierea turismului rural, evidențiind județele cu potențial promițător 

pentru dezvoltarea activităților de turism rural. Constatările empirice pot constitui un punct de 

plecare valoros pentru elaborarea unor politici coerente menite să sprijine și să stimuleze turismul 

rural, care are potențialul de a deveni o sursă semnificativă de venituri și prosperitate în regiunile 

rurale din România. 

Cel de-al treilea capitol se concentrează asupra politicilor alimentare. Toate guvernele sunt 

preocupate în primul rând de satisfacerea cerințelor de consum ale populației actuale dintr-o 

anumită regiune. Politicile alimentare, în general, sunt axate pe securitatea alimentară și pe 

producția din fondul de resurse naturale accesibile în orice moment. Evenimentele critice în 

materie de securitate alimentară, în special crizele epidemice din zootehnie, pot avea un impact 

grav asupra aprovizionării cu alimente a unei populații și pot împiedica punerea în aplicare a 

politicilor alimentare municipale și naționale relevante. Astfel, în anumite circumstanțe, 

planificarea securității alimentare și protocoalele de biosecuritate sunt importante pentru a limita 

focarele, a restrânge răspândirea epidemiei, a proteja alimentele neafectate și a diminua efectul 

negativ al crizei asupra productivității agricole locale. 

Scopul principal al studiului a fost de a efectua o examinare a politicii alimentare a României în 

lumina actualului focar de boală porcină africană. În urma analizei a fost propus un model statistic 

de sustenabilitate alimentară cu aplicabilitate practică pentru măsurarea și cuantificarea 

consecințelor crizei pestei porcine africane în România, bazat pe înregistrarea bibliografică și 

prelucrarea datelor oficiale privind efectele epidemiei asupra fermelor de porcine. Concluziile 

studiului au indicat că modelarea statistică a indicatorilor de securitate alimentară națională este 

posibilă în cazul unor evenimente majore în lanțul agroalimentar. Simularea implementării 

modelului a demonstrat potențialele beneficii economice ale modificării reglementărilor 

alimentare din România. 

Modelul statistic dezvoltat poate fi benefic pentru operatorii economici și, în special, pentru 

guvernele naționale, în vederea ajustării politicilor alimentare în perioade critice de securitate 

alimentară, pentru a limita destabilizarea piețelor de consum și pentru a evita eventualele perturbări 

economice cauzate de crizele din sectorul zootehnic. 

Obiectivul IV al capitolului a fost de a examina efectele diferitelor forme de informații și a 

dinamicii care le stau la baza asupra eficienței procesului de luare a deciziilor (DM). Dinamica 

cunoașterii (KD) este privită prin prisma teoriei câmpurilor de cunoaștere, în timp ce un proces 

eficient de DM este măsurat în mod obiectiv în termeni de recunoaștere și recompensă 

organizațională, creșterea performanțelor comerciale, parteneriate durabile și satisfacția 

managerială cu privire la realizările anterioare. 
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Capitolul are la baza o cercetarea de tip chestionar ce a fost administrat la 275 de manageri din 

companii ce activează în domentiul consultanței în management. Modelele conceptuale și 

structurale au fost validate prin utilizarea abordării de modelare a ecuațiilor structurale prin metoda 

celor mai mici pătrate parțiale. 

Cercetarea contribuie cu o perspectivă unică asupra efectelor benefice majore ale diverselor 

domenii de cunoaștere asupra KD asupra procesului de gestionare a managementului în situații 

corporative din lumea reală. În timp ce cunoștințele raționale au un efect semnificativ asupra DM, 

acestea sunt depășite de KD, demonstrând că încorporarea cunoștințelor emoționale și spirituale 

în ecuația de luare a deciziilor poate deveni o contribuție critică la luarea unor decizii manageriale 

solide, indiferent de nivelul de reglementare și standardizare din domeniu. 

Acest capitol se distinge ca o abordare de schimbare de paradigmă prin integrarea și aplicarea 

teoriei câmpurilor de cunoaștere în interiorul unei perspective mai complete și mai empirice asupra 

procesului DM. În același timp, ea ridică DM dincolo de concluziile unidimensionale ale logicii și 

intuiției, subliniind caracterul său complex și interactiv. 

În cele din urmă, capitolul V oferă o privire asupra viitorului transformărilor digitale în afaceri. 

Având în vedere progresele remarcabile în domeniul automatizării inteligente, de la automatizarea 

robotică a proceselor (RPA), analiza big data, inteligența artificială (AI) și Învățare automată 

aplicată, blockchain, recunoașterea optică inteligentă a caracterelor (IOCR), recunoașterea 

automată a vorbirii (ASR) și recunoașterea imaginilor 3D, până la realitatea augmentată (AR) și 

asistenții virtuali, este inevitabil ca organizațiile să treacă printr-o transformare fără precedent. 

Prin utilizarea automatizărilor, fie că sunt bazate pe cloud sau la fața locului, întreprinderile ce au 

o serie activități electronice le pot automatiza cu ajutorul roboților software, schimbând  astfel 

modelele tradiționale de operare, eliminând munca manuală și generând locuri de muncă mai 

potrivite pentru oameni. 

În acest context, platformele de mesagerie se impun ca principalul canal de comunicare la nivel 

global, iar atunci când sunt combinate cu dorința tot mai mare a consumatorilor de a se autoservi, 

întreprinderile pot acum să creeze comunicări interne și externe fără a necesita o nouă interfață de 

utilizator. 

Roboții de chat moderni sunt facilitatori uimitori ai conexiunii dintre oameni și roboți, cu o 

dimensiune a pieței care probabil va continua să crească în următorii ani. Capacitățile de procesare 

a limbajului natural (NLP) și de recunoaștere a intențiilor incluse în chatbots le permit acestora să 

depășească ambiguitatea lingvistică și jargonul. 

În plus, chatbots pot fi conectați cu aplicații populare de mesagerie (de exemplu, Messenger, 

WhatsApp, Slack și Viber), precum și cu roboți RPA și alte tehnologii. Chatbots pot construi 

profiluri de vizitatori și pot răspunde în mod corespunzător, pot începe discuții, pot avea o 

"personalitate", se pot îmbunătăți continuu sau pot redirecționa fără probleme către un operator 

uman. Timpul este prețios, iar chatbots pot efectua un număr mare de sarcini în mai puțin de o 
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secundă, ceea ce duce la economii de costuri și la o experiență îmbunătățită a clienților interni 

și/sau externi. Indiferent dacă se utilizează un chatbot declarativ sau conversațional, organizațiile 

trebuie să aleagă cea mai bună soluție pentru cerințele lor prezente și viitoare, pentru a-și maximiza 

randamentul investițiilor. 

Rezultatele cercetărilor prezentate în teza de abilitare "Strategii de creștere a afacerilor în timpul 

unei pandemii" au fost publicate în capitole de carte și manuale de specialitate, precum și în reviste 

naționale sau internaționale indexate ISI Web of Science, cu un AIS mai mare de zero sau indexate 

în baze de date internaționale de renume. 


