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  Teza de abilitare este alcătuită din două părți. Prima parte cuprinde cele mai 

importante realizări profesionale, academice și științifice, oferind astfel un ansamblu a 

realizărilor din trecut, având ca titlu “Realizările în cariera profesională, academică și 

științifică”. Secțiunea 1.1 descrie cele mai importante rezultatele științifice obținute din 2004 

până azi, ele constituind tematica acestei teze și care subliniază direcțiile și subiectele 

viitoarelor cercetări. De asemenea, această parte a tezei cuprinde și rezultatele proprii în 

domenii cum ar fi: antreprenoriat, inovare și sectorul IMM. 

Prezentarea propriilor rezultate se bazează pe activități academice și științifice în mare 

parte după terminarea studiilor doctorale și după ce am devenit membru al departamentului de 

Management și Economie. Având un doctorat în matematică, dețin cunoștințe vaste care sunt 

necesare pentru a crea modele, pentru a prioritiza decizii și pentru a evalua și compara diferite 

situații. Studiul post-doctoral în economii aplicate și științe exacte urmat  în perioada 2010 - 

2012  la Institutul Național de Cercetare Economică „Costin C. Kiriţescu” m-a ajutat să 

aprofundez interesul către cercetarea dezvoltării durabile. 

Domeniile  de cercetare au ca fundament dezvoltarea economică printr-o abordare 

interdisciplinară. Direcțiile de cercetare sunt orientate către studiul complex ale dezvoltării 

cuprinzând atât dimensiuni naționale cât și Europene și internaționale. Legătura între 

dezvoltarea economică, antreprenoriat, inovare și educație au fost de asemenea studiate. 

Subiecte adiționale care au stârnit interes: sustenabilitate, nivelul de implemetare a societății 

informaționale, societate bazată pe cunoaștere.  

Activitățile de cercetare au la bază cercetări teoretice, metodologice și empirice 

complexe folosind metode specifice de investigație: analiză critică a literaturii, analize 

calitative și cantitative complexe și identificarea, construirea și prelucrarea bazei de date 

existente. Rezultatele cercetărilor prezentând contribuții proprii la literatură, au fost publicate. 

Lista publicațiilor conține cărți publicate atât de edituri naționale cât și internaționale; capitole 

de cărți publicate de Springer Verlag și Palgrave MacMillan, la fel și lucrări științifice 

publicate în diferite reviste de specialitate recunoscute internațional.  



Provocările și barierele dezvoltării reprezintă de asemenea o arie de interest pentru a 

identifica cei mai potriviți indicatori cu scopul de a măsura îndeplinirea cerințelor, pentru a 

prioritiza și a formula politici care au impact ridicat asupra dezvoltării. 

Deoarece cercetarea s-a concentrat pe antreprenoriat productiv, țările membre UE au 

fost studiate și au fost grupate pe baza eficienței activității antreprenoriale. Ca urmare, au fost 

identificate barierele care trebuie eliminate prin politici adecvate pentru a putea ajunge în 

urmă economiile dezvoltate. Un alt domeniu de interes au constituit capacitățile și 

performanțele de inovare ale economiilor în tranziție, subliniind importanța forței inovatoare a 

întreprinderilor.   

 Rezultatele obținute au demonstrat că între țările Europene analizate, între economii 

în tranziție, există diferențe care indică necesitatea unui tratament diferit; prioritățile fiind 

diferite pentru fiecare țară.  

Studiile de cercetare elaborate, rezultatele obținute, analiza calității antreprenoriatului, 

capacitatea de inovare și competitivitatea IMM-urilor, toate demonstrează necesitatea 

analizării dezvoltării economice din punct de vedere matematic. Adoptarea unui instrument 

care să fie utilizat pentru a stabili prioritățile fiecărei alternative, un suport pentru luarea 

deciziilor pentru a asigura o dezvoltare durabilă nu mai poate fi evitat.  

Cercetarea proprie elaborează crearea și adaptarea unui model de ierarhie a factorilor 

de succes care a fost utilizat pentru a prioritiza elementele cu cel mai mare impact global 

asupra implementării eficiente și care sprijină formularea politicilor la toate nivelurile. 

A doua parte a tezei subliniază planurile și activitățile pentru dezvoltarea continuă a 

carierei în următoarea perioadă. Așadar poartă titlul de “Planul de activități viitoare și 

dezvoltarea continuă a carierei.” 

Activitățile academice la fel ca și activitățile științifice și cele de cercetare se vor 

focusa pe dezvoltarea sustenabilă a economiei. În prezent, antreprenoriatul, inovația și IMM-

urile pot fi considerate cele mai puternice, importante și arzătoare subiecte întâlnite peste tot. 

Toate aceste domenii tratate individual sunt deja complexe dar ele sunt interconectate și au un 

impact ridicat asupra dezvoltării economice durabile, așadar vor determina și direcția 

cercetărilor mele viitoare. 

Antrepenoriatul este abordat din varii direcții, în literatură diverse analize pot fi găsite 

identificând mai multe forme și tipuri ale lui. Pornind de la importanța lui economică, pentru a 

crea valoarea adăugată la dezvoltare economică măsurată în PIB, se poate afirma că cel mai 

important argument pentru a sprijini antreprenoriatul în viitor este incluziunea socială.  



Subiecte viitoare de cercetare: studiu despre posibile metode de transformare al 

antreprenoriatului format din necesitate în antreprenoriat condus de inovație în economii post 

comuniste sau studiu despre rolul lui de incluziune socială pentru eradicarea sărăciei și 

asigurarea dezvoltării economice. 

Temele de cercetare sunt în concordanță cu obiectivele dezvoltării durabile și 

sustenabile (ODD/SDG 2030). Educația antreprenorială este foarte importantă. Activități cum 

ar fi educarea oamenilor pentru a putea identifica mai ușor oportunitățile, identificarea celei 

mai bune metode pedagogice de învățare și de predare în diferite culturi, sunt arii de cercetare 

permanente și de neepuizat. Prioritatea în toate economiile este educarea oamenilor să 

acționeze într-un mod creativ, să execute același lucru diferit sau în alte cuvinte educarea 

oamenilor pentru a fi inovativi și pentru a acționa prin soluții bazate pe inovație. 

Alte domenii de îmbunătățire și de cercetare pot fi identificate în economiile 

emergente și în regiunile subdezvoltate pentru a găsi mijloace de educare a oamenilor de a-și 

începe propriile afaceri preferabil cu propriile resurse, activități care fac capabilă 

supravieţuirea pentru a asigura condiţii bune de trai pentru ei înşişi și pentru familiile lor. O 

mare varietate de întrebări interdisciplinare de cercetare pot fi formulate de la antreprenoriat 

pentru dezvoltarea economică la antreprenoriat la incluziunea socială, cu aplicabilitate între 

economii, între culturi. 

Inovarea este recunoscută drept motorul dezvoltării. Antreprenoriatul este productiv 

doar dacă este bazat pe inovaţie. Economiile dezvoltate sunt toate lideri în inovare. Studierea 

capacității inovatoare a întreprinderilor, identificarea barierelor în calea inovării și 

determinarea unei prioritizări a nevoilor, sunt subiecte de cercetare de actualitate. Găsirea 

modalităților de educare a oamenilor pentru a deveni creativi și inovativi este un subiect 

dificil pentru sistemele de educație . 

Economiile cu antreprenoriat bazate pe inovare sunt economii dezvoltate care au un 

sector IMM cu un rol foarte important în economia lor națională. Adoptarea și punerea în 

aplicare a politicilor care creează o condiție favorabilă pentru dezvoltarea acestui sector, 

politicile care facilitează antreprenoriatul și susțin inovațiile reprezintă permanent o prioritate 

pentru toate guvernele. 

Ca impact al raportului Clubului de la Roma, este acceptat la nivel global de către 

toate guvernele că dezvoltarea trebuie să fie durabilă, economia trebuie să fie ecologică și 

trebuie acceptate doar politicile care ajută la îndeplinirea acestor cerințe. Astfel, dezvoltarea 

durabilă este un subiect important de cercetare, iar în perioada următoare toate activitățile ar 

trebui să fie în conformitate cu ODD. IMM-urile trebuie să demonstreze în acest sens că 



serviciile și produsele lor respectă instrucțiunile și reglementările. În acest sens, subiecte 

interesante de cercetare pentru perioada următoare ar putea fi: identificarea metodelor și 

modalităților care ușurează tranziția către antreprenoriatul verde, eco-inovare și pentru a 

determina instrumentele cele mai potrivite de predare, învățare în acest sens. 

Economiile, pentru a îndeplini cerințele dezvoltării durabile, trebuie să fie pregătite să 

folosească competența tehnologiilor de comunicare și informare. Nivelul de pregătire, nivelul 

de implementare a TIC și eficiența e-guvernării prezintă un rol prioritar în dezvoltare. Doar o 

societate informațională dezvoltată și eficientă poate crea un mediu favorabil pentru 

dezvoltarea IMM-urilor. Este interesul guvernelor de a educa cetățenii să dobândească 

abilități și competențe la nivel înalt. Crearea unei e-democrații este o prioritate. Alte subiecte 

importante de cercetare sunt: identificarea celor mai potrivite instrumente de cercetare, o 

curriculă adecvată pentru toate categoriile de persoane, crearea serviciilor electronice, a studia 

nivelul de dezvoltare și a formula cele mai necesare politici în acest sens. 

Tendința generală la nivel mondial este globalizarea, mediul schimbător al IMM-urilor 

în societate din cauza TIC, nevoia de forța de muncă calificată, care solicită competitivitate. 

Nu în ultimul rând, elaborarea cadrului pentru măsurarea nivelului de competitivitate, 

identificarea barierelor, formularea provocărilor și introducerea celor mai potrivite politici 

pentru creșterea competitivității sunt, de asemenea, subiecte importante de cercetare. 

Pentru a avea antreprenoriat competitiv, inovator și ecologic care asigură o dezvoltare 

sustenabilă, pentru a deține un sistem educațional capabil să ofere competențe ridicate și 

oameni calificați care să poată crea o dezvoltare economică, este necesar să studiem toate 

aceste aspecte interconectat și să ne folosim de abordări științifice bazate pe metode de 

cercetare adecvate. Matematica este un instrument util în acest sens, asigură a bază științifică 

pentru cercetare și va fi la baza activităților mele de cercetare. 

Teza de abilitare include referințe bibliografice. 
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