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Această teză de abilitare are ca scop obținerea certificatului de abilitare în domeniul 

Administrarea Afacerilor, iar în sprijinul acestui obiectiv profesional vizat, evidențiez în 

continuare principalele mele argumente.  

Redactată în conformitate cu legislația în vigoare (OMEC nr. 5229/17.08.2020), prezenta 

teză de abilitare intitulată „Antreprenoriat în contextul schimbărilor demografice și al dezvoltării 

locale și regionale” se bazează pe cercetările mele anterioare, traduse într-un număr substanțial 

de publicații semnificative (articole, capitole în cărți editate etc.) și participări în proiecte de 

cercetare internaționale și naționale relevante. Teza prezintă temele interdisciplinare majore în 

jurul cărora mi-am construit cariera academică, mai ales după obținerea titlului de doctor. Aceasta 

reprezintă, de asemenea, rezultatul angajamentului meu puternic de a acumula o bogată experiență 

de cercetare și predare și de a construi abilitățile și competențele adecvate necesare pentru o carieră 

academică remarcabilă și împlinită.  

Teza de abilitare este structurată în trei direcții principale: relevanța subiectelor selectate 

legate de antreprenoriat, pentru domeniul vizat – Administrarea Afacerilor;  sinteza rezultatelor 

științifice semnificative ale cercetărilor originale efectuate în domeniu; evoluții profesionale 

viitoare în cariera mea academică.  

Prima componentă a tezei mele de abilitare este dezvoltată în jurul abordării largi privind 

antreprenoriatul, ca o sursă importantă de creare de valoare economică, socială și culturală. 



Dezvoltat atât de indivizi cât și în cadrul grupurilor, antreprenoriatul, o componentă cheie a 

domeniului Administrarea Afacerilor, este considerat pe bună dreptate forța motrice a economiei 

de piață moderne. Din această perspectivă, secțiunea introductivă a tezei mele subliniază unele 

dintre cele mai relevante aspecte: delimitări conceptuale în domeniul antreprenoriatului; rolul său 

major în dezvoltarea economică, precum și în creșterea competitivității unei regiuni, inclusiv 

modalități specifice de măsurare a amplitudinii și dinamicii fenomenului antreprenorial; 

beneficiile sociale în cascadă induse de activitățile antreprenoriale. În contextul schimbărilor 

demografice majore au apărut diferite tipuri de antreprenoriat, sprijinind eforturile pentru o 

dezvoltare regională și locală mai coerentă și mai favorabilă incluziunii. În teză sunt evidențiate 

diverse fațete ale acestor procese de remodelare și legăturile lor interconectate cu administrarea 

afacerilor.  

În acest context, cea de-a doua secțiune, cea mai consistentă a tezei mele de abilitare, oferă 

dovezi cu privire la eforturile mele de cercetare de succes, precum și cu privire la oportunitățile 

naționale și internaționale pe care am reușit să le explorez și să le exploatez, pentru a-mi 

îmbunătăți experiența profesională și pentru a-mi îmbunătăți competențele și abilitățile adecvate.   

Activitatea mea de cercetare se poate caracteriza printr-o serie de trăsături specifice, 

precum: varietate de subiecte puternic legate de domeniul antreprenoriatului (ex.: antreprenoriat 

în contextul economiei „longevității”/„de argint”, antreprenoriat asociat imigranților, 

antreprenoriat asociat emigranților reîntorși, antreprenoriat în legătură cu dezvoltarea locală și 

regională etc.); diversitatea tipurilor de cercetare (bazate atât pe metode cantitative, cât și 

calitative, pe obiective de natură exploratorie și explicativă, pe abordări inductive și deductive, pe 

surse de date primare și secundare etc. );  abordări inovatoare asupra unor teme noi sau în curs de 

cercetare, care aduc contribuții la literatura de specialitate existentă în domeniu, dar și cu relevanță 

societală ridicată și impact practic puternic; activitate de cercetare desfășurată, în principal în 

echipe de specialiști din domeniile investigate, din România și/sau străinătate (ex.: SUA, Italia, 

Turcia);  preocupare continuă pentru diseminarea rezultatelor cercetării prin mijloace de mare 

impact, cum ar fi prezentări la conferințe naționale și internaționale, publicații în reviste de rang 

înalt (cotate Web of Science - Clarivate Analytics), în cărți (drept capitole) publicate la edituri de 

prestigiu (ex.: Edward Elgar, Palgrave Macmillan, Springer) și cărți în domeniile de specializare 

vizate; integrarea cunoștințelor nou generate în cursurile și seminarele pe care le predau și într-un 



proiect integrat pe verticală pentru studenți (proiectul FRESHconsult), în vederea promovării 

educației antreprenoriale.  

Teza de abilitare include detalii pertinente cu privire la fiecare dintre cele mai relevante 

zece articole publicate în reviste științifice bine clasate, ca o dovadă clară a abilităților mele de 

cercetare și a capacității mele de a scrie lucrări științifice.  

Cea de-a treia secțiune a tezei mele de abilitare este axată pe evoluțiile profesionale viitoare 

ale carierei mele academice. Întregul plan de dezvoltare al carierei este structurat în jurul a trei 

piloni principali, respectiv didactic, de cercetare și cel științific. Mai exact, această secțiune 

evidențiază principalele realizări în evoluția carierei mele, precum și obiectivele majore asociate 

fiecăruia dintre pilonii luați în considerare. Exemple în acest sens ar putea fi reprezentate de 

preocupările mele de a-mi îmbunătăți în continuare activitatea didactică prin inserarea unor tehnici 

de învățare imersive și reducerea decalajului dintre mediul academic și mediul de afaceri 

românesc, prin proiectul FRESHconsult; de a absolvi programul de masterat în limba engleză 

„English Language Education and Research Communication for Business and Economics”; de a-

mi stabili noi priorități pentru cercetare vizând teme de actualitate; de a dezvolta echipe de 

cercetare transdisciplinare, formate din membri ai comunității academice naționale și 

internaționale; de a valorifica în mod corespunzător cercetările realizate prin publicarea 

rezultatelor în reviste științifice foarte bine clasate etc. 

Totodată, această teză de abilitare evidențiază impactul pozitiv al oportunităților 

profesionale identificate și exploatate, cum ar fi orientarea puternică și deschiderea către 

experiențele profesionale internaționale, care s-au materializat prin acceptarea ca Visiting Scholar 

la Școala Internațională de Afaceri, Universitatea din Jönköping, Suedia (2020), Universitatea din 

Amsterdam, Țările de Jos (2019) și Universitatea Bari Aldo Moro, Italia (2015). Acest lucru mi-a 

oferit posibilitatea de a-mi extinde cu succes rețeaua profesională și de a pune bazele unor  

colaborări cu echipe transdisciplinare și interculturale de experți în domeniul antreprenoriatului. 

În același timp, teza evidențiază capacitatea mea puternică de a lucra în echipe de proiecte de 

cercetare naționale și internaționale și implicarea mea în integrarea metodelor avansate în toate 

activitățile mele de predare dezvoltate în baza abilităților mele interpersonale, capacității de 

comunicare eficiente, eficacității și eficienței etc.  



 Lista de referințe (redactată în conformitate cu Sistemul de Referințe Harvard), care 

încheie teza de abilitare, include diferite tipuri de surse, cum ar fi articole publicate în reviste 

științifice, cărți, capitole în cărți publicate, rapoarte ale instituțiilor și organizațiilor etc.  

 Toate argumentele menționate mai sus mă motivează să depun această teză de abilitare, 

considerând că îndeplinesc cerințele standard, din punct de vedere al experienței, abilităților și 

competențelor necesare abilitării, fiind convinsă că pot aduce o contribuție la dezvoltarea studiilor 

doctorale în domeniul Administrarea Afacerilor. 

 


