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Rezumat  

 
 

Teza de abilitare cu titlul “Contribuţii la dezvoltarea triadei: antreprenoriat clasic, social 

şi civic în România”, cuprinde o prezentare a evoluției profesionale și științifice a autoarei, a 

direcțiilor de cercetare abordate după conferirea titlului de doctor în domeniul Management, a 

capacității de a conduce echipe de cercetare, de a organiza şi gestiona activităţi didactice şi de 

cercetare, precum și a planurilor de dezvoltare în viitor a carierei academice. Teza este 

structurată în trei părți. 

Astfel, prima parte a tezei de abilitare se referă la cariera mea universitară. Am 

prezentat, în ordine, stagiile de formare si evoluţie profesională, activitatea didactică şi 

implicarea în rezolvarea problemelor comunității academice, activitatea de cercetare, precum și 

componenta de recunoaştere a impactului activităţii. Solicitările activităţii didactice, 

responsabilităţile ce decurg din statutul profesional al profesorului, impun prezenţa, în 

personalitatea de bază a acestuia, a anumitor trăsături care se construiesc în formarea iniţială, se 

restructurează şi perfecţionează în formarea continuă. Evoluția profesională a fost marcată de 

promovarea în cariera academică astfel: lector universitar 2004, conferenţiar universitar 2009 - 

Universitatea Hyperion şi din nou de concurs didactic in anul 2012 pentru postul de conferenţiar 

universitar de la Facultatea de Administraţie şi Afaceri – Universitatea din Bucureşti.  

Din punct de vedere didactic, am prezentat preocupările mele în vederea îmbunătățirii 

permanente a materialelor didactice și a metodelor folosite în procesul educațional, în cadrul 

cursurilor pe care le predau. În ceea ce priveşte implicarea în rezolvarea problemelor comunității 

academice, am făcut acest lucru atât in calitate de membru în diferite echipe care asigură 

soluționarea cu succes a acestora, dar şi in calitate de coordonator de proiecte cu finanţare 

europeană care au vizat cu predilecţie componenta de dezvoltare de competenţe antreprenoriale 

şi cultură antreprenorială, dar şi componenta de educaţie – invaţarea centrată pe student.  

În perioada de după obținerea titlului de doctor, activitatea științifică s-a concretizat prin 

publicarea de cărți în edituri recunoscute, de articole în reviste indexate ISI și în principalele 

baze de date, participarea la conferințe internaționale în țară și în străinătate, precum și prin 

activitatea editorială şi de recenzor pentru reviste și conferințe din țară și din străinătate. 



 

 

Partea a doua a tezei de abilitare cuprinde direcțiile de cercetare asupra cărora m-am 

concentrat după finalizarea doctoratului, precum si principalele realizări şi contribuţii ştiinţifice. 

Partea științifică a tezei abordează într-o manieră inovatoare triada antreprenoriat clasic, social şi 

civic. Modelul triadic propus prezintă caracteristici interesante în sine, dar are şi un considerabil 

potenţial de structurare a unui demers ştiinţific. Astfel, modelul triadic al antreprenoriatului 

(clasic, social, civic) propune o nouă abordare şi un nou tip de analiză integrativă. 

Rezultatele cercetării care au contribuit la elaborarea acestei teze de abilitare sunt 

orientate către următoarele trei direcții principale: 

1. Antreprenoriat clasic. Contribuțiile științifice în domeniul  antreprenoriatului  s-

au concretizat în: analiza ecosistemului antreprenorial şi a principalilor piloni  ai acestuia 

(crearea unor indecşi care să contribuie la evaluarea calităţii ecosistemului  

antreprenorial;  reliefarea particularităţilor ecosistemului antreprenorial  în economiile în 

tranziţie – ingerinţa întreprinzătorului politic); antreprenoriatul şi valoarea economică a 

acestuia într-un mediu de afaceri aflat în schimbare (model cu privire la legătura dintre 

antreprenoriat şi creşterea economică); analiza sectorului de IMM-uri (caracteristicile si 

distribuţia teritorială a IMM-urilor; analiza factorilor de influenţă asupra densităţii IMM-

urilor; strategii specifice); analiza industriei editoriale de carte din perspectiva 

întreprinzătorului, folosind o serie de instrumente propuse de Michael Porter: analiza 

celor cinci  forţe competitive şi lanţul valorii, dar şi o analiză privind evoluţia industriei 

editoriale de carte  efectuată la o distanţă de aproape un deceniu de la primul studiu pe 

care l-am realizat în acest domeniu; antreprenoriatul – analizat pe câteva   faţete 

fundamentale (antreprenoriatul ca opţiune de carieră; psihologia antreprenoriatului; 

leadership antreprenorial; antreprenoriat în timpuri dificile; antreprenoriat feminin). 

2. Antreprenoriat social. Cercetarea realizată pe aceasta direcţie a studiat 

problematica întreprinderii sociale şi a întreprinzătorului social; analiza provocărilor cu 

care se confruntă sectorul de ONG-uri din România; responsabilitatea socială corporativă 

(concepte teoretice şi noi paradigme; un studiu  comparativ intercultural; dar şi un model 

teoretic pentru un indicator asociat nivelului de impact pe care o companie îl are asupra 

mediului) 



3. Antreprenoriat civic. Contribuțiile științifice în domeniul antreprenoriatului 

civic au vizat cu precădere următoarele arii de cercetare: cultura antreprenorială –

dimensiunile şi particularităţile culturii antreprenoriale în România; analiza legăturii 

dintre spiritul antreprenorial şi un sistem de sănătate funcţional şi sustenabil; abordarea 

antreprenorială în managementul şi marketingul patrimoniului cultural (model privind 

mecanismul primar al unei bucle pozitive ca reactie la investiţia în patrimonial cultural; 

analiza principalilor factori care impun o nouă paradigmă asupra managementului 

muzeelor); leadershipul in Era Digitala (model care ilustrează factorii de bază care 

influențează noua paradigmă de leadership din era digitală). 

 

In partea a treia a tezei de abilitare am prezentat perspectivele şi direcţiile principale de 

dezvoltare profesională viitoare, atât în ceea ce privește domeniul didactic, cât și cel al cercetării 

științifice, prin raportarea la tendințele înregistrate pe plan național și internațional. 

 

 

 


