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This habilitation thesis has the following main sections: Summary, Scientific 

research Contributions, Professional and academic contributions, Perspectives in 

terms of scientific research and References used in the research investigation.  

The traditional organization of the mobile telecommunications sector from 

Romania, under the shape of a monopole, was replaced when the National Authority 

for Administration and Regulation in Communications (2002) was set up with the 

goal of implementing a new European legislative frame for the electronic 

communications. This step represented the premise for the establishment of a 

competitive environment, being the result of the “difficulties encountered in the 

control of the monopoles, technological evolutions and spread of the liberalization 

ideology”. (Vialle, 1998, p. 65)  

For Romania, „the first year of liberalization meant the highest rise of the 

subscribers’ base within the mobile telephony, reaching 2 million”, eventhough the 

telecommunications’ liberalization appeared in a wrong context, „on the basis of the 

telecommunications worldwide crisis, which led to a reduction of the investments in 

telecommunications.” (Meghisan, 2012, p. 74) Today, “the economic globalization 

represents an important factor which offered the clients the possibility to choose the 

products and services that better satisfy their needs”. (Glavan et al., 2009, p. 393) 

From another perspective, this process of globalization “determined the companies to 

act similarly on different markets, offering the same products and services to totally 

different consumers categories”. (Pamfilie, 2010, p. 463) This is also the case of the 

mobile telecommunications services that need to obey the 2002/58/CE Directive of 

the European Parliament and Council from the 12th of July 2002, which puts the bases 

of the legislation for processing the personal data of the mobile telecommunications 

users and confidentiality protection within the public communications sector. After 12 

years from this Directive, there are consumers, within the field of general interest 

economic services, in this case, mobile telecommunications services, that don’t know 

their rights concerning personal data processing and confidentiality protection within 

this sector. Moreover, the mobile telephony operators from Romania often take 



advantage of the “lack of information and attitude of the consumers regarding their 

rights and, at their turn, the consumers, due to an inadequate culture, remain only at 

the unsatisfaction and mistrust stages regarding the possibility of respecting their 

rights, what determines a low level of trust”. (Stefănescu and Bălţătescu, 2010, p. 

297) 

Professional and academic contributions’ part includes professional and 

academic activities in terms of: relevance and impact of scientific results; teaching 

skills in coordinating and guiding students, young researchers; participation in 

scientific/development projects - management experience.  

The Perspectives subsection underlines the future activities of scientific research 

in the Economics field. The academic perspective is based on the habilitation, this 

step ensuring the status of PhD coordinator.  

Within the References part, from the end of the habilitation thesis, the candidate’s 

articles are written with bold characters.   

 

 

 

 

 

 



Versiunea în limba română 

 

Prezenta teză de abilitare include următoarele secţiuni principale: Rezumat, 

Contribuţii în cercetarea ştiinţifică, Realizări profesionale şi academice, Perspective în 

cercetarea științifică și Referinţe bibliografice utilizate în demersurile de cercetare. 

Organizarea tradiţională a sectorului de telecomunicaţii mobile din România, 

sub forma unui monopol naţional, a fost înlocuită, odată cu apariţia Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (2002), al cărui scop 

direct a constat în implementarea noului cadru legislativ european pentru 

comunicaţiile electronice. Acest pas a reprezentat premisa pentru stabilirea unui regim 

concurenţial, fiind rezultatul „dificultăţilor întâlnite în controlul monopolurilor, 

evoluţiilor tehnologice şi răspândirii ideologiei de liberalizare”. (Vialle P., 1998, p. 

65)  

Pentru România, „primul an de liberalizare a însemnat cea mai mare creştere a 

bazei de abonaţi în telefonia mobilă, aceasta ajungând la 2 milioane”, chiar dacă 

liberalizarea telecomunicaţiilor a apărut într-un moment neadecvat, „pe fondul crizei 

mondiale în telecomunicaţii, ceea ce a contribuit la reducerea investiţiilor în 

telecomunicaţii şi a îngreunat finanţarea.” (Meghisan G. M., 2012, p. 74) Astăzi, 

„globalizarea economică reprezintă un factor important ce a oferit clienţilor 

posibilitatea de a se reorienta spre produse şi servicii care le satisfac cel mai bine 

aşteptările”. (Glăvan M. Et al, 2009, p. 393)  Dintr-o altă perspectivă, acest proces de 

globalizare „a determinat companiile să acţioneze în mod similar pe diferite pieţe, 

oferind acelaşi portofoliu de produse şi servicii unor categorii total diferite de 

consumatori”. (Pamfilie A.M., 2010, p. 463) Acesta este şi cazul serviciilor de 

telecomunicaţii mobile, care sunt nevoite să respecte Directiva 2002/58/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002, care pune bazele unei 

legislaţii privind prelucrarea datelor personale a utilizatorilor de servicii de 

telecomunicaţii mobile şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor 

publice. După 12 ani de la adoptarea acestei directive, există totuşi consumatori în 

domeniul serviciilor economice de interes general, în cazul acestei cercetări, serviciile 

de telecomunicaţii mobile, care nu îşi cunosc drepturile cu privire la protecţia datelor 

personale şi a confidenţialităţii în acest sector. Mai mult, operatorii de telefonie 

mobilă din România ajung adesea să profite „de lipsa de informare şi atitudine a 

consumatorilor în raport cu drepturile lor, iar consumatorii, în lipsa unei culturi 



adecvate, rămân doar la stadiul de nemulţumire, de neîncredere în posibilitatea 

respectării drepturilor lor, ceea ce determină un nivel scăzut de autoprotecţie”. 

(Ştefănescu F, S. Bălţătescu, 2010, p. 297) 

   Partea dedicată contribuţiilor profesionale şi academice include activităţi 

profesionale şi academice, cu referire la:  relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice 

ale candidatului; capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători 

şi competenţele didactice ale candidatului; capacitatea candidatului de a conduce 

proiecte de cercetare-dezvoltare. 

În subsecţiunea Perspective, sunt creionate liniile directoare ale cercetării 

ştiinţifice în domeniul Economie. Perspectiva academică se bazează pe abilitare, 

acest pas asigurând statutul de conducător de doctorat.   

    În secţiunea Referinţe bibliografice, aflată la finalul tezei de abilitare, 

articolele candidatului sunt scrise cu caractere îngroşate.    

 


