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Sistemele economice moderne și structurile organizaționale sunt puternic expuse unor evenimente 
perturbatoare neprevăzute - schimbări climatice, crize economice, politice, de sănătate sau dinamici 
demografice - care generează variabilitate și incertitudine. Sub presiunea realităţilor, concretizate în masivele 
entropii şi dezechilibre provocate în mediul natural şi cel social, s-a conturat un nou complex paradigmatic 
eco-socio-economic, conceptul dezvoltării sustenabile, al respectării şi prezervării diversităţii, căruia îi este 
ataşată teoria responsabilităţii sociale.   
În acest context, teza de abilitare intitulată Integrarea principiilor ESG în cadrul de analiză micro și 
macroeconomică, se bazează și unifică cele mai importante direcții de cercetare ale autorului din ultimii 
unsprezece ani, după obținerea titlului de doctor în economie, în investigarea factorilor determinanți ai 
performanței afacerii, cu un interes special asupra factorilor de mediu, sociali și de guvernanță (ESG). 
Cadrul ESG a fost dezvoltat în 2004 de optsprezece instituții financiare din nouă țări, ca răspuns la un apel al 
secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, Kofi Annan, și se referă la integrarea factorilor de 
mediu, sociali și de guvernanță în modele de afaceri sustenabile. 
Factorii ESG acoperă un spectru larg de teme care nu fac parte în mod tradițional din analiza 
financiară, dar pot fi relevante din punct de vedere financiar. Factorii de mediu includ rolul unei 
companii în schimbările climatice, utilizarea resurselor naturale, poluarea și deșeurile și 
oportunitățile de mediu pe care le urmărește. Factorii sociali acoperă subiecte legate de capitalul 
uman, siguranța produselor și serviciilor, opoziția părților interesate și oportunitățile sociale. 
Factorii de guvernanță abordează aspecte privind guvernanța corporativă și comportamentul unei 
companii. 
Prima parte a tezei de abilitare reprezintă o sinteza a demersurilor de cercetare desfășurate de autor 
în direcția integrării principiilor ESG în cadrul de analiză micro-și macroeconomică, iar a doua 
parte prezintă cele mai importante realizări academice ale autorului și propunerile pentru 
dezvoltarea carierei în anii următori. 
Principalele contribuții aduse de autor la dezvoltarea cercetării în domeniu sunt următoarele: 
(1) Cercetări privind impactul factorilor de mediu (E) la nivel micro și macroeconomic. 
Responsabilitatea pentru dezvoltare a impus o nouă paradigmă care include dezvoltarea 
economică, protecția mediului și reducerea inegalității globale. Includerea principiului 
sustenabilității în problema dezvoltării calitative este o necesitate majoră și o provocare pentru 
contemporaneitate. Această direcție de cercetare a fost condusă de interesul autorului pentru 
protecția mediului și sustenabilitate, care implică schimbarea modelelor de consum și producție, 
unde sectorul energetic are o preponderență semnificativă. Uniunea Europeană își propune ca până 
în 2050 să devenină primul continent neutru din punct de vedere climatic din lume. Aceasta 
înseamnă eforturi specifice pentru diversificarea mixului energetic și investiții în energie cu emisii 
reduse de carbon. O primă contribuție la cercetarea în domeniu este reprezentată de corelația 
micro-macroeconomică în evaluarea performanței companiei, prin examinarea impactului 
indicatorilor specifici energiei asupra performanței corporative. 



O altă cercetare investighează legătura dintre emisiile de carbon, consumul și mixul de energie și 
creșterea economică într-un cadru modificat care include contribuția investițiilor străine directe și 
a comerțului internațional la reducerea poluării aerului. 
(2) Cercetări privind evaluarea bunăstării (S) în rândul angajaților și consumatorilor. Crearea 
unor condiții de muncă decente în conformitate cu SDG 8, prin implementarea politicilor de 
sprijinire a activităților productive, îmbunătățirea eficienței resurselor, sprijinirea creativității și 
inovării și concentrarea pe o valoare adăugată ridicată, asigură o creștere a satisfacției la locul de 
muncă. În plus, potrivit SDG 10, întreprinderile au responsabilitatea de a respecta drepturile 
omului, inclusiv condițiile de muncă decente. Crearea de oportunități de angajare, implicarea în 
luarea deciziilor și crearea unui mediu în care toată lumea poate prospera, asigură o creștere a 
bunăstării angajaților. Prin promovarea unor modele de afaceri inclusive, care să acrediteze 
grupurile marginalizate, companiile pot avea un impact pozitiv asupra abordării inegalității. 
În ceea ce privește consumatorii, obiectivul comun al legislației în domeniul concurenței și 
protecției consumatorilor este de a asigura suveranitatea și bunăstarea consumatorilor. 
O contribuție relevantă în această direcție este reprezentată de un crearea unui model 
multidimensional pentru evaluarea satisfacției la locul de muncă prin competențe, autonomie, 
epuizare emoțională și climat organizatoric. De asemenea, în cercetările efectuate de autor au fost 
abordate și drepturile și bunăstarea consumatorilor în actualul climat economic competitiv. 
(3) Cercetări privind guvernanța și responsabilitatea socială (G) ca factori determinanți ai 
performanței afacerii. Analiza relației dintre guvernanța corporativă și performanța afacerii 
reprezintă subiectul de discuție al factorilor de decizie, în calitate de manageri, economiști și cadre 
didactice, de mulți ani. Acest subiect va capta continuu interesul economiștilor și al contabililor ca 
o problemă frecvent dezbătută în domeniul economic din ultimele decenii, acoperind un spectru 
foarte larg de semnificații și tendințe diferite. Capitolul abordează legătura dintre concentrarea 
proprietății și performanța corporativă într-un mediu economic accentuat de criza financiară 
globală și de datoriile suverane și investighează caracteristicile sistemelor de calitate, performanță 
și responsabilitate socială, pentru a identifica domenii comune de impact precum și interacțiunile 
existente, care ar fi capabile să faciliteze o abordare integrată și să creeze o înțelegere a 
echifinalităților la nivel organizațional. 
Cercetările prezentate în această teză au fost incluse în articole publicate în reviste indexate ISI 
Thomson sau în studii publicate în reviste indexate în baze de date internaționale. 
Având în vedere complexitatea mediului de afaceri global și a provocărilor viitoare, aceste 
contribuții de cercetare reprezintă doar preambulul cercetărilor viitoare, care vor consolida 
interesul față de contribuția adoptării principiilor ESG la performanța corporativă. 
A doua parte a tezei prezintă cele mai importante realizări academice ale autorului și propunerile 
pentru dezvoltarea carierei în anii următori, care evidențiază capacitatea candidatului de a 
coordona echipele de cercetare, de a aborda direcțiile de cercetare interdisciplinare, de a organiza 
și gestiona activitățile didactice. 
 


