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REZUMAT 

 

 

 

În contextul noii economii, organizaţiile se confruntă cu dificultăţi datorate schimbărilor 

frecvente de pe piaţă, accentuării competiţiei, îmbunătăţirii continue a calităţii, presiunii scăderii 

prețurilor. Pentru a avea succes, organizaţiile bazate tot mai mult pe inovare şi pe cunoaştere 

trebuie să-şi îmbunătăţească semnificativ competenţele prin adoptarea unor noi modele de 

afaceri, strategii, procese de afaceri şi soluţii tehnologice, să transforme procesele de afaceri 

tradiţionale şi cuplate în servicii decuplate, să sprijine colaborarea dintre organizaţii. Utilizarea 

unor soluții informatice agile și a unor modele de afaceri moderne, care să conducă la avantaj 

competitiv în contextul colaborativ specific societății cunoașterii sunt subiecte de prim interes în 

literatura de specialitate. 

Una dintre tendinţele manifestate pe plan mondial este ca organizaţiile să devină 

organizaţii inteligente bazate pe cunoaştere şi inovare, care să poată obține un avantaj competitiv 

pe piață, în special prin intermediul unor soluţii inovative de management. În acelaşi timp, 

managementul şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) au captat atenţia cercetătorilor, 

în mod special în ceea ce priveşte căutarea unor metode de amplificare a agilităţii organizaţiilor. 

Plusul de agilitate trebuie să sporească şansele apelării la unele procese şi soluţii flexibile ale 

modelelor de afaceri menite să contribuie la creşterea valorii adăugate şi la creșterea satisfacţiei 

clienţilor. 

În literatura de specialitate, modelele organizaţionale și TIC sunt abordate tot mai mult 

dintr-o perspectivă inovatoare pentru managementul afacerilor. Existența mai multor soluții 

informatice, precum și complexitatea utilizării lor, complexitatea mediului colaborativ de afaceri, 

schimbările, de multe ori majore, datorate adaptării la mediul de afaceri actual, necesită analize 

complexe și un management corespunzător. Este important de identificat abordările moderne și 

soluțiile care pot conduce la creșterea agilității organizațiilor și de asigurat un management 

corespunzător al noilor modele organizaționale.  

Cercetarea postdoctorală a extins zona cercetării doctorale, unde accentul a fost pus pe 

organizație în economia digitală (doctorat - Managementul afacerilor în economia digitală), la 

o nouă etapă – organizația orientată pe servicii în contextul colaborativ specific societății 

cunoașterii. În acest context, în ultimii șapte ani de cercetare postdoctorală, am efectuat cercetări 

cu privire la abordări moderne și soluții informatice care să conducă la creșterea agilității 

organizației și obținerea inovării (de exemplu: service-oriented architecture - SOA, business 

process management - BPM, case management, knowledge management – KM, cloud 



 

 

 

computing, complex event processing - CEP, business intelligence - BI, decision management). 

În cadrul cercetării, acccentul a fost pus pe TIC ca suport în realizarea unui management 

inovativ. În acest sens, cercetarea a urmărit în principal identificarea şi dezvoltarea unor teorii 

ştiinţifice moderne, soluții practice, metode și motodologii în ceea ce priveşte managementul 

organizaţiilor orientate pe servicii în contextul colaborativ specific societății bazate pe 

cunoaştere. 

Teza de  abilitare este corect structurată, fiind formată din rezumat, realizările științifice 

și profesionale, planul de dezvoltare a carierei universitare și bibliografie. Rezultatele științifice 

și profesionale sunt prezentate înt-o abordare graduală, astfel:  

 capitolul 1, prezintă o scurtă evoluție a carierei didactice/profesionale și de cercetare, 

contextul și motivația temei de cercetare, un scurt rezumat al contribuțiilor proprii și al 

impactului acestora și diseminarea reazultatelor;  

 capitolul 2 este dedicat organizațiilor orientate pe servicii, cu accent pe utilizarea SOA, cloud 

computing și a altor abordări moderne, în crearea unei arhitecturi agile pentru organizațiile 

orientate pe servicii;  

 capitolul 3 prezintă o parte din cercetările realizate în domeniul managementului proceselor 

de afaceri orientate pe servicii, cu accent pe BPM, Case Management, SOA, managementul 

cunoștințelor, adaptarea proceselor la mediul orientat pe servicii și managementul acestora în 

contextul colaborativ specific societății cunoașterii;  

 capitolul 4 prezintă agilitatea în gestiunea afacerilor orientate pe servicii în mediul 

colaborativ, cu accent pe cadrul decizional colaborativ și procesul decizional bazat pe SOA, 

soluții informatice moderne (BI, decision management, SOA, cloud computing, BPM, cloud 

BI, colaborative BI) și utilizarea combinată a acestora în crearea unei arhitecturi agile pentru 

managementul organizațiilor orientate pe servicii;  

 capitolul 5 prezintă aspecte ale auditului în managementul organizațiilor orientate pe servicii 

(auditul securității datelor în cloud, auditul BI, auditul informațional). 

 Rezultatele cercetării științifice și profesionale au fost diseminate în opt cărţi/capitole în 

cărți şi 45 de lucrări publicate în reviste de specialitate şi volume ale unor conferinţe 

internaţionale din țară și din străinătate, cinci dintre acestea fiind publicate în reviste cotate ISI 

cu factor de impact > 0,4. Lucrările au fost citate în numeroase cărţi şi reviste indexate ISI cu 

SRI > 0,25 sau în baze de date internaţionale (peste 300 de citări ale rezultatelor postdoctorale, 

conform Google Scholar). 

 O parte din rezultatele cercetării postdoctorale au fost diseminate și prin rapoarte de 

cercetare în cadrul proiectelor la care am participat ca membru sau ca director de proiect în 

perioada 2009 -2015. În această perioadă am câștigat prin competiție națională, ca director, 

următoarele două proiecte cu caracter interdisciplinar: 

- proiectul cu titlul ”Abordări Moderne in Dezvoltarea Sistemelor de Business Intelligence 

pentru Managementul Organizaţiilor Orientate pe Servicii (SIBI-MOOSE)”, PNCDI II 



 

 

 

RESURSE PD – UEFISCSU, 654, 12/3.08.2010; director proiect, perioada 03.08.2010-

03.08.2012, având următoarele obiective: 

 O1. Identificarea de instrumente și metodologii de modelare și management al 

proceselor de afacere orientate pe servicii; 

 O2. Dezvoltarea de metode și modele de aliniere a managementului la tehnologia 

orientată pe servicii; 

 O3. Dezvoltarea unui model arhitectural dedicat organizaţiilor orientate pe 

servicii; 

 O4. Integrarea  de noi tehnologii în dezvoltarea de soluţii AGILE de BI pentru 

managementul organizaţiilor; 

 O5. Dezvoltarea unei arhitecturi de BI bazată pe standarde și orientată pe servicii; 

 O6. Propunerea unei metodologii de audit a sistemelor de BI pentru 

managementul organizaţiilor. 

- proiectul cu titlul ”Abordări Moderne pentru Managementul Organizațiilor în Mediul 

Colaborativ Specific Societății Cunoașterii”, POSDRU/159/1.5/S/138907 „Excelență în 

cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală  și postdoctorală, în domeniile economic, 

social  și medical - EXCELIS”, Nr. 259/2/25/2014, director proiect, perioada 08.06.2014-

07.09.2015, având următoarele obiective: 

 O1. Elaborarea unui model conceptual pentru managementul proceselor de afaceri 

în mediul colaborativ specific societăţii cunoaşterii; 

 O2. Stabilirea unui cadru strategico-operaţional de lucru pentru adoptarea 

deciziilor în mediile colaborative specifice societăţii şi economiei bazate pe 

cunoaştere; 

 O3. Definirea unui model de evaluare a performanței economice a organizațiilor 

din mediile colaborative specifice societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere. 

 

Planul de cercetare şi diseminare va include depunerea de noi propuneri de proiecte în 

cadrul  competiţiilor naţionale, publicarea de cărţi, capitole în cărți de specialitate și articole în 

reviste din țară și din străinătate, participarea la conferinţe internaţionale de prestigiu indexate 

ISI/BDI şi utilizarea rezultatelor obţinute în cadrul cursurilor, seminariilor şi activităţilor de 

laborator. 

 

 

 


