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Rezumat
Teza de abilitare constituie o sinteză a celor mai reprezentative demersuri științifice
realizate după obținerea titlului de doctor în economie (Academia de Studii Economice din
București, în perioada 2007-2011, cu teza „Producția de imagine în noua economie”),
însumând experiența proprie în activitatea de cercetare specializată pe aria de interes relevantă și
de actualitate pentru cercetătorii din domeniul economic, dezvolatrea durabilă (DD) a
economiei României în context european.
Cercetarea postdoctorală desfășurată în anii 2014 (iunie) și 2015 (septembrie), prin
programul „Performanță și Excelență în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul
științelor economice” – POSDRU/159/1.5/5/134197, cu titlul „Analiza armonizării relațiilor
dintre sistemul socio-economic și capitalul natural asupra spațiului rural. Cazul
ecosistemelor forestiere în România”, a deschis interesul pentru câmpul de investigare
reprezentat de implicațiile integrării economiei românești în valorile fundamentale ale dezvoltării
durabile.
Teza de abilitare cu titlul „Dezvoltarea durabilă între teorie și practică” este
structurată în conformitate cu legislația în vigoare (OMEC nr. 5229/17.08.2020) pentru
aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de
doctor, precum și cu „Metodologia de organizare și desfășurare a procesului de obținere a
atestatului de abilitare”, aprobată prin Hotărârea nr. 261/16.12.2020 a Senatului universitar al
Academiei de Studii Economice din București. În acest context metodologic, lucrarea este
structurată în trei secțiuni principale:
1. Contribuții și realizări științifice și academice legate de domeniul investigat (DD);
2. Perspective pentru dezvolatrea carierei profesionale și științifice;
3. Referințe bibliografice.
Prima secțiune sintetizează principalele realizări proprii aparținând domeniului DD care
este foarte vast, într-o abordare interdisciplinară. Secțiunea debutează cu un Argument în care se
trec în revistă componentele nucleului paradigmatic al conceptului de DD, relevând definițiile
acestuia, provocările și controversele legate de termenul „dezvoltare durabilă” (în franceză "le
développement durable" sau în engleză "sustainable development").

Realizările științifice și academice legate de domeniul investigat, dezvoltare durabilă,
reflectă aspecte relevante ale nucleului paradigmatic ale conceptului DD pe care le-am structurat
în prezenta teză de abilitare în următoarele capitole:


Capitolul 1: Dezvoltarea rurală în contextul DD



Capitolul 2: Managementul ariilor protejate



Capitolul 3: Rolul ecosistemelor forestiere în economia spaţiului rural



Capitolul 4: Implicații ale strategiei „Europa 2020” asupra competitivității în contextul
dezvoltării durabile



Capitolul 5: Educaţia și inegalitățile de venit



Capitolul 6: Demografia de afaceri și creștere economică rezilientă
În aceste șase capitole se relevă, în fapt, direcțiile de cercetare și părți importante din

activitatea mea, pe care, de-a lungul anilor, le-am valorificat și printr-o popularizare academică
prin: editarea de cărți, articole în reviste de specialitate indexate (Web of Science, Clarivate,
Scopus și BDI), comunicări științiifice susținute la o serie de manifestări științifice organizate pe
plan intern sau internațional, regăsite apoi publicate în volumele conferințelor sau alte reviste de
specialitate recunoscute pe plan național și internațional.
Valențele pragmatice ale acestor produse științifice sunt fondate pe baza unei
documentări bibliografice vaste (în jur de 270 resurse bibliografice) și a unor metodologii de
analiză de natură exploratorie, cantitativă, calitativă și econometrică, după caz. De asemenea,
demersul științific, pentru o parte din aceste cercetări a valorificat politicile manageriale ale
factorilor de decizie responsabili cu integrarea directivelor UE și a recomandărilor și practicilor
organismelor internaționale (Programele de dezvoltare ONU), în domeniul DD din țara noastră:
de exemplu la Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA).
Cea de-a doua secțiune

a prezentei teze de abilitare se referă la capacitatea

individuală a candidatei de a coordona echipe de cercetare, de a organiza și gestiona activități
didactice, de explicare și facilitare a învățării și cercetării. Această parte cuprinde planul de
dezvoltare a carierei universitare care pornește de la realizările proprii și stabilește obiective
pentru perioada următoare, fiind evidențiate trei direcții: activitatea didactică, activitatea de
cercetare și armonizarea activității de cercetare cu activitatea didactică.
În cea de-a treia secțiune a prezentului elaborat științific am folosit 267 de surse
bibliografice și 36 de resurse web.

Prezentul elaborat științific reprezintă o selecție a principalelor mele contribuții
științifice din perioada de după susținerea tezei de doctorat până în prezent, care sunt de
fapt puncte de vedere personale consolidate în timp asupra conceptului DD. Totodată, teza
de abilitare îmi deschide noi domenii de cercetare pentru viitoarea mea carieră știițifică și
didactică în sfera complexă a DD.

