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 Prezenta teză de abilitare, intitulată „Relația dintre afaceri și mediul natural. Oportunități 

pentru a dezvolta afaceri sustenabile și rolul negocierii câștig-câștig”, evidențiază principalele 

rezultate științifice originale pe care le-am obținut în cercetarea științifică și cele didactice, 

structurate pe direcțiile principale de dezvoltare ale carierei. Rezultatele sunt discutate în contextul 

global al realizărilor științifice semnificative și de actualitate din domeniul Administrării 

Afacerilor și se referă la cele obținute după conferirea titlului de doctor, în anul 2003, la 

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), Cluj-Napoca. Teza de abilitare este redactată în conformitate 

cu reglementările în vigoare la nivel național și cu prevederile din normele interne din cadrul 

Academiei de Științe Economice din București (ASE). 

Mediul de afaceri este unul dintre principalii actori în tranziția către o societate durabilă. 

Afacerile au un impact uriaș asupra sănătății și bunăstării populației și asupra stării mediului 

natural pe parcursul întregului ciclu de viață al bunurilor și serviciilor care fac obiectul activității 

lor. În consecință, responsabilitatea pentru sustenabilitate ar trebui să fie încorporată în toate 

obiectivele și strategiile de afaceri relevante, pentru a reduce riscurile și a promova oportunități 

în cadrul companiei. Prezenta teză de abilitare este scrisă în contextul acestei realități și este 

structurată în trei secțiuni. 

Sectiunea I a tezei de abilitare evidențiază cele mai importante realizări științifice și 

didactice pe care le-am obținut și direcțiile tematice de cercetare în domeniul Administrării 

Afacerilor, organizate în cadrul a două capitole. Capitolul 1. face trimitere la formarea mea 

profesională. El prezintă succinct nivelele educationale parcurse, de la absolvirea Facultății de 

Științe Economice, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) (1997) și a masteratului la Universitatea 

Complutense, Madrid (2001) până la obținerea doctoratului, în cadrul Facultății de Științe 

Economice, UBB (2003). Activitatea de cercetare și cea didactică se concentrează pe trei segmente 

din domeniul Administrării Afacerilor – „Negocieri în afaceri”, „Comportamentul 

consumatorului” și „Dezvoltare durabilă și responsabilitate corporativă”. Orientarea spre 

dezvoltarea durabilă a stat mereu la baza activităților mele de cercetare și predare. Preocuparea 

pentru protecția mediului, complexitatea problemelor de mediu și interesul de a contribui la crearea 



unei societăți sustenabile m-au determinat să includ aspecte privitoare la dezvoltarea durabilă în 

toate cursurile mele și să desfășor toate studiile și proiectele de cercetare în acest context. 

În timp, mi-am îmbogățit experiența didactică prin stagii de predare la univesități din 

străinătate, la nivel licență, masterat și doctorat, în țări precum Belgia, Cehia, Franța, Maroc, 

Portugalia etc, în cadrul mobilităților Erasmus, proiectelor de cercetare sau ca profesor invitat. Pe 

parcursul carierei, am participat la peste 50 de conferințe internaționale. Pentru unele dintre acestea 

am făcut parte din comintetul științific, am fost coordonator al unor secțiuni sau key-note speaker. 

De asemenea, am dezvoltat o colaborare bogată cu profesori de la universități din străinătate, în 

cadrul căreia am publicat lucrări comune în reviste cotate ISI și am participat ca director sau 

membru în proiecte de cercetare științifică.  Am desfășurat o activitate editorială continuă, fiind 

editor invitat pentru cărți publicate în străinătate și volume speciale ale unor reviste prestigioase 

(Land Use Policy – Elsevier, Journal of Agricultural and Environmental Ethics – Springer, 

Sustainability – MDPI, încadrate în quartilele Q1 și Q2 conform factorului de impact calculat de 

Web of Science, Clarivate Anlytics).  

Sunt membru al unor asociații de cercetare și profesionale. De exemplu, din anul 2016, sunt 

membru al Consiliului științific al ISUMADECIP, unul dintre institutele de cercetare-dezvoltare-

inovare din UBB, Cluj-Napoca. Din anul 2020 sunt și membru al CECATO, centrul de cercetare 

al Facultății de Business, UBB.  

La nivel internațional am câștigat, în calitate de director, patru proiecte internaționale de 

cercetare și unul ca membru în echipă. Două dintre cele internaționale pentru care am fost director 

au fost finatate de European Institute of Technology (Cominisa Europeană, Uniunea Europeană), 

iar altele două de prestigiasele instituții Academia Română (România) și WBI, FNR-FNRS 

(Belgia). Tot la nivel internațional, activitatea științifică mi-a fost recunoscută prin invitarea ca 

evaluator al unor proiecte de cercetare. De asemenea, am fost invitată să recenzez articole 

științifice pentru reviste ISI de top, precum Journal of Cleaner Production, Ecological Economics, 

Food Research International etc. În context national, am câștigat în ultimii ani douăsprezece 

competiții pentru granturi PN III, Premierea rezultatelor cercetării. La nivelul UBB am câștigat 

grantul „Excelență în activitățile de CDI – Advanced Fellowships Interne” (2019). O realizare 

remarcabilă este faptul am primit „Premiulului Anual de Excenență în Cercetarea Științifică” 

pentru cea mai bună activitate științifică la nivelul Facultății de Business în patru ani consecutivi, 

2017-2020. Tot la nivelul UBB, am fost beneficiarul (alături de co-autori) a nouă „Granturi pentru 



susținerea competitivității angajaților din UBB”, primite pentru calitatea articolelor științifice 

publicate. 

Capitolul 2. include principalele rezultate ştiinţifice originale pe care le-am obținut în 

domeniul Administrării Afacerilor, discutate în contextul global al realizărilor ştiinţifice 

semnificative şi de actualitate din acest domeniu și evaluate critic din punctul de vedere al 

impactului lor în mediul profesional și științific national și international. Această parte are trei sub-

capitole, care evidențiază modul în care eforturile mele de cercetare îmbină armonios investigarea 

oportunităților pentru afaceri sustenabile, rolul negocierilor în tranzacțiile cu terenuri și aspecte 

legate de cererea pentru alimente.  

Provocările majore cu care se confruntă mediul de afaceri și omenirea în general (de 

exemplu, încălzirea globală, defrișările, poluarea și epuizarea resurselor), m-au condus de-a lungul 

anilor spre trei direcții de studiu în care am considerat că afacerile pot avea un impact pozitiv. 

Aceste trei direcții le prezint teza de abilitare, fiecare dintre ele fiind exemplificată printr-o serie 

de studii. Primul subcapitol prezintă oportunități pentru afaceri sustenabile și urmărește să 

evidențieze marea varietate de posibilități prin care o afacere poate devein mai sustenabilă 

analizînd trei oportunități pentru trei afaceri diferite. Astfel, subcapitolul dezvăluie preferința 

companiilor pentru achiziții ecologice, pune în lumină preferința turiștilor pentru utilizarea 

dispozitivelor mobile (care poate fi o modalitate de a reduce consumul de resurse) și investighează 

disponibilitatea fermierilor de a plăti pentru bio-pesticide. Al doilea subcapitol este dedicat marilor 

tranzacții cu terenuri, cu un accent special asupra procesului de negociere, ca mijloc de a face 

aceste tranzacții profitabile, echitabile și prietenoase cu mediul natural. În cadrul lor, cercetarea 

trece de la subiecte fierbinți ale momentului, cum ar fi acapararea terenurilor, la conexiunea teren-

hrană, o relație de importanță capitală pentru numeroși actori, de la membrii comunității locale 

până la stat. În fine, al treilea subcapitol aprofundează cercetarea alimentelor și pune în lumină 

caracteristicile consumatorilor din ziua de azi. O astfel de trăsătură este preferința lor pentru 

alimentele tradiționale și utilizarea instrumentelor online. Altă caracteristică se referă la utilizarea 

unor indicatori specifici prin care consumtorii evaluează calitatea alimentelor; cunoașterea lor 

poate ghida managerii întreprinderilor să își adapteze oferta la cerere, fiind în același timp 

profitabili și responsabili social și ecologic. A treia caracteristică se referă la generarea deșeurilor 

alimentare, cu impact profund asupra consumului de resurse și poluării. 



Secțiunea a II-a a tezei de abilitare descrie capacitatea mea de a coordona echipe de 

cercetare, de a organiza şi gestiona activităţi didactice şi de cercetare. Aceasta capacitate a fost 

dobandită și perfecționată de-a lungul anilor prin activitatea desfășurată în cadrul proiectelor de 

cercetare pe care le-am coordonat. De asemenea, mi-am îmbunătățit abilitățile de coordonare a 

unor echipe și în contextul redactării a numeroase propuneri de proiecte depuse în competiții 

naționale și internaționale, precum și prin munca de editor.  

Direcțiile de dezvoltare a carierei sunt, de asemenea, incluse în Secțiunea a II-a. Planul de 

dezvoltare a carierei este construit plecând de la premisa că toți ne aflăm într-un proces continuu 

de dezvoltare personală și profesională. Dinamismul din cadrul formării profesionale este 

indispensabil în domeniul Administrării Afacerilor – un domeniu în premanentă transformare, în 

special în contextul presiunii de a urma modelul dezvoltării durabile. Acesta este domeniul pe care 

îl vizez pentru dezvoltarea carierei și în următorii ani, ținând cont de principiul continuității. 

Obiectivul meu profesional general este consolidarea performanței didactice și științifice. 

Obiectivele specifice pe care le-am stabilit pentru dezvoltarea carierei universitare includ, printre 

altele, perfecționarea competențelor și abilităților actuale în domeniul predării și cercetării, 

diseminarea rezultatelor cercetării prin publicații științifice în reviste de top, extinderea colaborării 

cu cercetători din țară și străinătate și valorificarea cunoştinţelor și competențelor dobândite prin 

aplicarea acestora în practică.  

Sectiunea a III-a include lista cu Referințe bibliografice folosite în teza de abilitare. 

Prezenta teză contribuie la avansarea cunoașterii în domeniul Administrării Afacerilor 

printr-o serie de studii care se concentrează pe subiecte relevante pentru acest domeniu – 

oportunități pentru afaceri durabile, tranzacții funciare, cu accent pe procesul de negociere, și 

cercetarea comportamentului consumatorului de alimente. Fiecare dintre aceste studii oferă 

informații utile în procesul decizional al managerilor afacerilor din domeniile investigate. În 

același timp, fiecare studiu are obiective de cercetare care răspund principiilor dezvoltării durabile 

și, prin urmare, fac parte din eforturile de construire a unui mediu de afaceri sustenabil. 

 


