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Seriile tezelor de abilitare susținute public în UDJG începând cu 2015 sunt: 
 

Domeniul fundamental  ȘTIINȚE INGINEREȘTI 
Seria AI 1.           Biotehnologii 
Seria AI 2.           Calculatoare și tehnologia informației 
Seria AI 3.           Inginerie electrică 
Seria AI 4.           Inginerie industrială 
Seria AI 5.           Ingineria materialelor 
Seria AI 6.           Inginerie mecanică 
Seria AI 7.           Ingineria produselor alimentare 
Seria AI 8.           Ingineria sistemelor 
Seria AI 9.           Inginerie și management în agicultură și dezvoltare rurală 

Domeniul  fundamental  ȘTIINȚE SOCIALE 
Seria AE 1.          Economie 
Seria AE 2.          Management 
Seria ASSEF.        Știința sportului și educației fizice 

Domeniul fundamental  ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE 
Seria AU 1.         Filologie- Engleză 
Seria AU 2.         Filologie- Română 
Seria AU 3.         Istorie 
Seria AU 4.         Filologie - Franceză 

Domeniul fundamental  MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 
Seria AC.            Chimie 

Domeniul fundamental  ȘTIINȚE BIOLOGICE ȘI BIOMEDICALE 
Seria AM.           Medicină 
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Provocările antreprenoriale în contextul dezvoltării durabile constituie un subiect actual,  

abordat atât de către cercetători cât și de  analiști financiari și antreprenori. Au fost publicate 

numeroase studii de cercetare care abordează această problematică din punct de vedere teoretic și 

practic. Economia la nivel global este supusă unor noi provocări, care modifică componentele 

competitivității şi generează noi surse pentru creşterea economică. În acest context, principiile 

dezvoltării durabile devin coloana vertebrală a politicilor și strategiilor de dezvoltare economică 

la nivel național și european.  

În Teza de Abilitare sunt reliefate realizările științifice din perioada ulterioară momentului 

susținerii Tezei de Doctorat la Academia de Studii Economice din București în octombrie 2009, 

precum și direcțiile viitoare de dezvoltare pe plan științific și academic. Am structurat Teza de 

Abilitare în două părți, și anume B.1. Realizări științifice și profesionale și B.2. Planuri de 

evoluție și de dezvoltare a carierei. 

În prima parte am inclus rezultatele cercetării științifice realizate până în prezent, 

materializate în articole științifice și proiecte de cercetare naționale și internaționale,   grupate pe 

trei direcții de cercetare: 

✓ Strategii de dezvoltare durabilă bazate pe un management proactiv al proiectelor de 

investiții, 

✓ Aspecte specifice managementului entităților de economie socială, 

✓ Noi provocări manageriale în contextul dezvoltării durabile. 

Contribuțiile în cercetare s-au concretizat în publicarea a 2 cărți de specialitate în calitate 

de coautor; o carte în calitate de unic autor; 2 capitole de carte; editor a 2 volume publicate în 

edituri internaționale; 7 articole în reviste cu factor de impact, indexate Web of Science, unele 

articole fiind premiate la nivel național (PN-III-P1-1.1- PRECISI-2019- 35394, PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-2020- 44471, PN-III-P1-1.1- PRECISI-2020- 44837, PN-III-P1-1.1- PRECISI-2020- 

44948, PN-III-P1-1.1- PRECISI-2020- 46041); 34 de articole publicate în reviste indexate în baze 

de date recunoscute; 13 articole publicate în volumele conferințelor indexate ISI Proceedings. O 

parte din studiile de cercetare sunt rezultatul colaborării cu cercetători din cadrul unor universități 

din străinătate. Articolele publicate au fost citate în: jurnale indexate Web of Science  - 18 citări 

(7 citări în jurnale cu factor de impact și scor relativ de influență mai mare ca zero), în carte 

publicată în editură internațională de prestigiu (Taylor and Francis) o citare,  și în reviste indexate 

în baze de date internaționale  - 63 de citări. 

În cei 18 ani de activitate academică, m-am implicat în 3 proiecte de cercetare, 10 proiecte 

educaționale, 1 proiect pilot Leonardo da Vinci , 2 proiecte ERASMUS+ și am beneficiat de un 

grant individual de cercetare în cadru proiectului Excelență în cercetarea științifică, 

interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical, derulat de 
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Academia de Studii Economice București. De asemenea, am fructificat multiple oportunități de 

colaborare academică care s-au materializat în participări la conferințe internaționale, în realizarea 

de stagii de predare și cercetare în străinătate (Universitatea Celal Bayar din Manisa, Turcia, 

Universitatea din Messina, Italia, Universitatea din Zilina, Cehia, Universitatea din Subenik, 

Croația). Pe parcursul stagiului de cercetare postdoctorală, realizat în cadrul Universității din 

Messina, am elaborat un ghid de bune practici privind entitățile de economie socială din Italia, 

beneficiind de experiența colegilor cercetători din cadrul universității gazdă.   

Premisele pentru a crește vizibilitatea internațională a rezultatelor cercetării și a excela 

astăzi în comunitatea globală de cercetare presupun participarea la conferințe internaționale, 

publicarea de articole în jurnale prestigioase și implicarea în proiecte de cercetare naționale și 

internaționale.  

Expertiza în domeniul management, în contextul noilor provocări impuse de dezvoltarea 

economică durabilă este susținută de contribuțiile mele ca recenzor la jurnale indexate WOS 

(Economic, Business and Management Aspects of Sustainability - Sustainability; Applied Sciences 

- Sustainability), în calitate de membru în comitetul științific al unor jurnale internaționale (Focus 

on Research in Contemporary Economics - FORCE; International Journal of Social Science 

Research - IJSSR) dar și în calitate de Keynote Speaker la diverse manifestări științifice 

internaționale (International Congress Critical Debates in Social Sciences, International Strategic 

Researches Congress). De asemenea, am fost membru în comitetul științific a unor conferințe 

internaționale (International Strategic Research Congress 2018, 2019; Critical Debates in Social 

Science 2018,2019;  IBIMA Conference 2015, 2016,2017,2018,2019).  

Preocupările mele în domeniul management, descrise în prima parte a acestei teze, 

concretizate în participarea la diverse proiecte de cercetare și publicarea de cărți și articole, sunt 

continuate în partea a doua a tezei, unde aprofundez și să extind cercetarea în acest domeniu 

folosind noi variabile, noi abordări și metodologii. Pentru următoarea perioadă, îmi propun două 

direcții de cercetare, cu ipoteze de lucru, care vor testa o varietate de corelații între variabile. 

În acest plan de cercetare, am inclus noi provocări legate de domeniul management. Am 

intenționat să subliniez modul în care modelele de afaceri inovative pot susține dezvoltarea 

economică durabilă. Pentru a realiza aceste obiective, am pregătit pentru fiecare direcție de 

cercetare o literatură de specialitate care stă la baza ipotezelor propuse, precum și propuneri de 

modele și metodologii care pot fi aplicate pentru fundamentarea cercetării. Implementarea 

modelelor de afaceri inovative în contextul dezvoltării economice durabile este o tendință globală 

majoră și ireversibilă, fiind premisă pentru o economie modernă și competitivă. 

Toate aceste rezultate ale cercetărilor vor contribui la perfecționarea activității didactice, 

care va constitui o prioritate în dezvoltarea mea profesională. Voi acorda o atenție deosebită 

diseminării de bune practici către viitorii doctoranzi, pentru a obține studii de cercetare relevante. 
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La finalul tezei de abilitare se regăsește lista referințelor bibliografice, inclusiv publicațiile 

proprii, care au stat la baza fundamentării studiilor de cercetare de până în prezent, dar și a 

direcțiilor viitoare de cercetare. 

 


