
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEZA DE ABILITARE 

REZUMAT 

 

 

Ionica Oncioiu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



2 

 

În prima parte a acestei teze de abilitare prezint succint principalele mele realizări 

științifice, profesionale şi academice din perioada de după obţinerea titlului de doctor până în 

prezent. În cea de a doua parte este schiţat planul de dezvoltare al carierei mele ştiinţifice şi 

academice, precizând totodată şi liniile principale de acțiune pentru atingerea obiectivelor 

formulate. În continuare, am inclus lista publicaţiilor mele, unde sunt scoase în evidenţă cele mai 

semnificative contribuţii ştiinţifice personale.  

Având în vedere faptul că am obţinut două titluri doctorale, unul în economie în anul 

2010 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi unul în contabilitate la Academia de 

Studii Economice din Bucureşti în anul 2011, un loc important este rezervat în prima parte a 

acestei teze de abilitare unei prezentări pe scurt a conţinutului acestor teze, punând în evidenţă 

relevanţa şi originalitatea propriilor contribuţii în domeniile respective de cercetare.   

După susținerea primei teze de doctorat în economie, domeniile principale de interes în 

cercetarea ştiinţifică și activitatea academică au fost reprezentate de problematica sectorului 

IMM-urilor în general şi în cazul particular al României, urmărind în special dinamica proceselor 

în acest sector, contribuţia semnificativă a acestui sector în ceea ce priveşte competitivitatea şi 

inovarea în vederea relansării economiei naţionale, dar și soluţionarea unor probleme particulare 

şi provocări generale cu care se confruntă sectorul  IMM-urilor.  

În acest sens, am analizat în cursul cercetărilor locul şi rolul întreprinderilor mici şi 

mijlocii în dezvoltarea economică, pornind de la următoarea teză: considerând ritmurile tot mai 

alerte ale globalizării, care a remodelat atât de radical şi „lumea IMM-urilor” plasându-le în 

poziţia de a exercita un impact fundamental asupra mediului de afaceri, mai devreme sau mai 

târziu, toate ţările lumii, inclusiv România, vor trebui să realizeze faptul că iniţierea, dezvoltarea 

și susţinerea capacităţii de inovare a firmelor mici și mijlocii, sunt măsuri, nu doar inevitabile, ci 

măsuri care vor conduce la identificarea singurei alternative economice eficiente pentru crearea  

de noi locuri de muncă, menţinerea constantă a flexibilităţii organizaţionale, stimularea iniţiativei 

individuale, creativităţii și ini ţiativei manageriale.  

După ce am susţinut cu succes cea de-a doua teză de doctorat în 2011, de data aceasta în 

domeniul contabilitate, mi-am concentrat în continuare cercetarea, extinzându-mi şi 

consolidându-mi cunoştinţele, și pe probleme privind recunoașterea și evaluarea activelor 

intangibile. Realizările personale, bine ancorate în contextul stadiului actual al cercetării 

ştiinţifice pe plan naţional și internaţional în acest domeniul tematic, s-au concretizat în studii  
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publicate, referitoare la crearea unui cadru formal adecvat raportării valorii activelor intangibile 

în situaţiile financiare puse la dispoziţia proprietarilor, dar şi a stake-holder-ilor, firmelor 

românești, deoarece contabilizarea acestui tip de activ la valoare justă devine o necesitate în 

contextul convergenţei contabile internaţionale.  

O temă cheie pe care s-a axat activitatea de cercetare postdoctorală o reprezintă 

provocările şi oportunităţile dezvoltării capacităţii de inovare a IMM-urilor într-o economie 

globală. Este în mod cert vorba despre o continuare a preocupărilor mele științifice și o 

transpunere în practică a cunoştinţelor şi aptitudinilor dobândite în timpul stagiilor doctorale, dar 

și despre o oportunitate de a îmbogăți conținutul și a identifica direcții de perfecționare într-un 

domeniu de mare actualitate ce provoacă o vie dezbatere în rândul specialiștilor. Dintre celelalte 

contribuții ştiinţifice personale, le menționez aici şi pe cele din domeniul economiei digitale, 

dezvoltării durabile sau al utilizării biotehnologiilor în agricultură și zootehnie. 

De asemenea, am cultivat în continuare în perioada postdoctorală interesul meu pentru 

dialog ştiinţific prin participarea la conferinţe şi prezentarea de comunicări științifice, precum şi 

publicarea contribuţiilor axate în principal pe strategii de inovare adoptate de mediul de afaceri 

din diverse domenii de activitate economică, identificarea şi evaluarea oportunităţilor privind 

cucerirea pieţelor europene de către IMM-urile româneşti, implementarea standardelor 

internaționale de raportare financiară pentru întreprinderile mici și mijlocii, dimensiuni ale 

convergenţei contabile internaţionale privind activele intangibile sau sistemul fiscal la nivelul 

Uniunii Europene. 

Aceste contribuţii ştiinţifice sunt comentate pe scurt în prima parte a acestei teze de 

abilitare. Rezumând, această activitate este concretizată în publicarea unui număr de peste 90 

articole din care: 6 articole ISI cu factor de impact mai mare ca 0, 6 articole ISI web of 

knowledge, 22 articole indexate BDI, 46 articole publicate în volumele unor manifestări 

ştiinţifice internaţionale din ţară şi străinătate (recunoscute ISBN sau ISSN), 4 articole publicate 

în reviste de specialitate de circulaţie naţională (recunoscute ISBN sau ISSN). Dintre cele 46 

contribuţii la manifestări ştiinţifice internaţionale din ţară şi din străinătate, 5 articole semnate de 

către mine în calitate de prim autor au fost premiate cu distincţia „Outstanding Research Award” 

în cadrul Conferinţei Internaţionale Global Conference on Business and Finance Proceedings 

organizată de The Institute for Business and Financial Research (SUA), iar alte 7 articole au fost 

premiate cu distincţia „Best in Session Award” de către acelaşi institut.  Citarea contribuţiilor 
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mele în cărți și reviste ISI/BDI reprezintă o altă mărturie a recunoaşterii şi aprecierii rezultatelor 

mele în cercetare.  

Dincolo de publicarea propriilor contribuţii, am acumulat şi o bogată experienţă editorială 

ca membru în 10 colective de redacție sau comitete științifice ale unor reviste și manifestări 

științifice naționale și internaționale, neindexate sau indexate, de exemplu, în calitate de editor  

şef pentru “International Journal of Innovation in the Digital Economy (IJIDE)” începând din 

2010 sau editor şef pentru “Global Journal of Accounting and Economy Research (GJAER)” 

începând din 2011.   

Este evidențiată în continuare în prima parte a acestei teze şi diversa mea experienţă 

didactică, acumulată în cadrul Universităţii „Tomis” din Constanţa, Universităţii „Ovidius” din 

Constanţa, Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Constanţa şi Universităţii „Titu 

Maiorescu” din Bucureşti, dar şi în calitate de profesor invitat al Universităţii „Atýlým” din 

Ankara (Turcia). 

În toată perioada din timpul şi de după încheierea stagiilor doctorale am menţinut în 

permanenţă legătura cu mediul economic de afaceri şi am avut astfel oportunitatea de a pune în 

practică bogatele cunoştinţe teoretice şi diversele aptitudini dobândite, acumulând în acelaşi timp 

o vastă experienţă profesională şi know-how în domeniul economic. Pe de altă parte, această 

activitate a stimulat şi îmbogăţit cercetările mele în direcţia identificării celor mai bune strategii 

de dezvoltare a IMM-urilor româneşti pentru afirmarea lor pe piaţa unică europeană, şi în special  

identificarea şi accesarea în mod eficient a fondurilor structurale şi de coeziune. De exemplu, aşa 

cum am menţionat la finalul primei părţi a tezei de abilitare, am lucrat cu succes ca manager de 

proiect în 5 proiecte de cercetare şi în calitate de membră a unei echipe de cercetare în cadrul 

unui grant în alte 8 proiecte: toate aceste proiecte sunt câştigate prin competiţie naţională şi sunt 

finanţate de Uniunea Europeană din fonduri structurale şi de coeziune. 

Planul de evoluție a propriei cariere profesionale și academice este prezentat în ceea de-a 

doua parte a tezei de abilitare, unde am listat obiectivele mele principale şi acţiunile 

corespunzătoare necesare pentru atingerea acestor obiective. Activitatea mea ca profesor şi 

mentor este centrată pe formarea unor tineri economişti bine pregătiţi pentru a face faţă în mod 

competent provocărilor economiei actuale şi a se putea afirma cu succes pe piaţa muncii. Mai 

mult decât atât, voi contribui la mobilitatea studenților pentru studii, respectiv la accesarea 

programelor europene de schimburi de studenți. Calitatea predării este un aspect foarte important 
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pentru mine, de aceea voi urmări în mod constant, nu numai formarea mea academică continuă, 

dar şi feedback-ul din partea studenților, solicitându-le evaluarea cursurile pe care le predau, și 

îmbunătățind permanent conținutul și metodele de predare la cursurile mele, corespunzător 

formării mele continue și feedback-ului lor. Un dialog constructiv îmi este la fel de important şi 

în cadrul carierei mele ştiinţifice, unde am planificat concentrarea atenției pe de o parte asupra 

relației dintre inovație și competitivitatea IMM-urilor, atât în contextul economiei globale, cât și 

în cazul particular al economiei românești, iar pe de altă parte asupra provocărilor și 

oportunităților economiei digitale pentru IMM-uri. Astfel, intenționez organizarea și participarea 

la conferințe științifice care să rezulte în publicații, dar şi stabilirea de parteneriate de cercetare 

între universitate și actori din piața muncii, mediul de afaceri, mediul social și decizional. Un 

ultim, dar nu mai puțin important, set de obiective cuprinde intensificarea conectării universității 

la rețelele academice naționale și internaționale, o mai bună vizibilitate a universității și sporirea 

prestigiului acesteia, precum și contribuţia la dezvoltarea universităţii şi prin accesarea granturi, 

în scopul asigurării unei înalte calităţi a proceselor de predare și de cercetare. 

Cea de a treia și ultima parte a tezei de abilitare include referințele bibliografice. 

 

 

  

 

 


