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REZUMAT 

 
Teza de abilitare elaborată conține o sinteză activității de cercetare desfășurată 

în ultima perioadă. Rezultatele obținute în activitatea de cercetare sunt strâns legate 

de parcursul științific, academic și profesional, acestea fiind sinergice unor cercetări 

interdisciplinare. Astfel, cariera universitară și de cercetare a debutat în anul 1998 la 

Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie 

Agroalimentară și a Mediului, domeniile de interes fiind economia mediului și 

managementul mediului. Teza de doctorat cu titlul „Instrumente economice în 

gestionarea durabilă a resurselor de apă,,,  a fost elaborată în domeniul Economie, 

extinzându-mi astfel spectrul cercetării și către studierea fenomenelor și dinamicii 

macroeconomice.  

Teza de abilitare cu titlul „ Contributii privind evaluarea impactului economiei 

circulare asupra dezvoltarii durabile in contextul riscurilor globale” , pornește de la 

elementele teoretice cu privire la dezvoltarea durabilă și economia circulară, 

analizează indicatorii economiei circulare cu metodologii moderne si propune modele 

econometrice de analiză, în vederea găsirii unor soluții viabile dezvoltării economiei 

circulare. Demersurile efectuate pe parcursul evoluției mele didactice și științifice au 

fost integrate caracteristicilor economiei românești, in contextul tendințelor de la 

nivel european , rezulatele fiind corelate cu cercetările internaționale în domeniu. 

Teza de abilitare elaborată este structurata pe trei secțiuni: 

• Contribuții și realizări în cercetarea științifică, activitatea profesională 

și academică; 

• Planuri de dezvoltare a carierei profesionale, științifice și academice; 

• Referințe bibliografice. 

În prima secțiune “Contribuții și realizări în cercetarea științifică, activitatea 



profesională și academică” a fost realizată  autoevaluarea principalelor rezultate 

obținute atât în activitatea de cercetare, cât și în activitatea profesională și academică. 

Într-un demers sintetic, activitatea de cercetare a fost prezentată pe două 

direcții: 

• Abordări actuale ale economiei circulare în contextul dezvoltării 

durabile: 

• Abordarea economiei circulare in domeniul deșeurilor. 

Preocuparea pentru dezvoltarea durabila s-a manifestat de la începutul carierei 

universitare, odată cu elaborarea tezei de doctorat, in cadrul căreia au fost tratate 

aspecte legate de semnificația economico-socială a resurselor de apă și diversitatea 

funcțiilor lor, proiectarea modelelor de gestionare durabilă a resurselor de apă , 

fundamentarea instrumentelor economice pentru gestionarea resurselor de apă . 

   După obținerea titlului de doctor, într-o serie de lucrări, am abordat 

problematica dezvoltarii durabile, propunând instrumente de dezvoltare a unei 

economii circulare in corelație cu factorii lor de influență. Astfel, o mare parte a 

realizărilor care îmi definesc parcursul profesional și de cercetare, cu precădere s-au 

circumscris nevoii de identificare și creare a premiselor favorabile dezvoltării 

durabile.  

Ca urmare, prima direcție de cercetare teoretică, cea a abordării actuale a 

economiei circulare în contextul dezvoltării durabile, derivă din faptul că economia 

circulară este parte integrantă a conceptului dezvoltării durabile, iar dezvoltarea unei 

economii circulare are nevoie de noi abordări ale ciclului de viață, care să permită 

depășirea barierelor asociate preluării la nivelul pieței de consum a ultimelor inovații 

tehnologice în acest domeniu. Cercetarea  este  completată și de abordările empirice 

realizate în cadrul proiectelor de cercetare științifică la care am participat, precum si 

de articole care abordează economia circulară.  

Parcursul cercetării m-a condus la extinderea domeniilor de interes și către 

una dintre problemele acute ale societății contemporane, respectiv managementul 

deșeurilor. Identificarea soluțiilor pentru optimizarea gestionării acestora reprezintă 

o preocupare constantă a autorităților publice, cetățenilor și actorilor. Managementul 

deșeurilor și protecția mediului reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană . 



Creșterea eficienței în utilizarea resurselor și asigurarea valorificării deșeurilor ca 

resursă contribuind la o gestionare mai sustenabilă a materialelor și la crearea unui 

model de economie circulară. În acest context cel de-al doilea demers al cercetarii 

abordează economia circulară in domeniul deșeurilor. 

Introducerea unor elemente ale economiei circulare, creșterea procentului de 

reciclare și propunerea unor modele durabile, în rândul cetățenilor, sunt principalele 

teme  ale obiectivelor de dezvoltare durabilă și ale cercetărilor prezentate în cadrul 

tezei. 

Astfel că studiile prezentate în cadrul tezei de abilitare sunt rezultatul unor 

cercetări desfășurate în cadrul colectivelor de cercetare, unele dintre acestea având un 

profund caracter interdisciplinar. Aceste interacțiuni, în cadrul colectivelor de 

cercetare, au avut ca scop integrarea conceptelor și metodologiilor într-un efort 

comun de a clarifica problematica dezvoltării atât prin prisma instrumentelor menite 

să permită identificarea progreselor înregistrate de statele europene și de România 

către o economie circulară, cât și prin prisma surprinderii factorilor de influență și a 

modelelor de dezvoltare. 

După prezentarea direcțiilor de cercetare, în ultima parte a secțiunii am 

prezentat principalele realizări și contribuții profesionale și academice. Întreaga 

activitate didactică desfășurată a stat sub semnul unui stil propriu de predare, în care 

am îmbinat o serie de tehnici și metode menite să dezvolte și să valorifice la maximum 

abilitățile studenților. Principalul obiectiv pe care l-am urmărit a fost reprezentat de 

identificarea şi aplicarea celor mai eficiente metode, care să le permită studenților 

înțelegerea problemelor abordate printr-o îmbinare constructivă a exigențelor 

universitare cu cerințele mediului economic în care îşi vor desfășura activitatea la 

finalizarea studiilor. 

În acest context, mi-am bazat metodele de predare pe activități centrate pe 

student, având ca obiectiv formarea unei gândiri economice critice, care să le asigure 

studenţilor competențele necesare pentru a obține şi analiza informația economică şi, 

totodată, integrarea corespunzătoare în activitatea practică. În acest fel, studenții au 

participat activ la proces educațional care le-a permis să își dezvolte cunoștințele și 

să își îmbunătățească abilitățile. 



De asemenea, prin angrenarea studenților în elaborarea unor studii şi proiecte 

de cercetare interdisciplinare, am urmărit conturarea unei imagini reale asupra lumii 

economice în care vor păşi, iar creativitatea şi spiritul analitic şi sintetic au fost 

principalele instrumente de lucru folosite. Totodată, am încurajat studenții să își 

prezinte ideile și să își formeze un stil propriu de gândire și abordare, printr-o analiză 

critică a literaturii de specialitate în domeniile studiate. 

În a doua secțiune a lucrării am prezentat Planurile de dezvoltare a carierei 

profesionale, științifice și academice. Pe baza unei experiențe profesionale vaste, 

direcțiile vizate urmăresc îmbinarea celor mai recente tehnici de predare şi învățare, 

adaptate la nevoile studenților, cu o cercetare științifică aprofundată, menite să 

asigure diseminarea celor mai recente rezultate, atât în rândul mediului de afaceri, cât 

şi printre cercetătorii de seamă din acest domeniu. 

Intenționez să mă implic în continuare, cu seriozitate şi responsabilitate, în 

dezvoltarea competențelor studenților şi orientarea acestora către o profesie sigură, la 

care voi adăuga activitățile de cercetare în domeniul economic. 

 


