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Rezumat 

Teza de abilitare pe care am realizat-o este structurată în două părți. În prima parte sunt 
prezentate principalele direcții de cercetare pe care le-am avut în vedere în activitatea desfășurată 
după obținerea titlului de doctor în Economie, urmate de prezentarea intențiilor și direcțiilor de 
cercetare viitoare, iar în partea a doua este descrisă capacitatea individuală de a coordona echipe 
de cercetare, de a organiza şi gestiona activităţi didactice, de explicare şi facilitare a învăţării şi 
cercetării. Teza se încheie cu referințele bibliografice utilizate în lucrare. 

Cea mai consistentă direcție de cercetare pe care am avut-o în vedere, centrată în jurul 
antreprenorului ca actor principal și determinant al afacerilor, este tratată într-un prim 
(sub)capitol al tezei. Am abordat în cercetările mele diversitatea antreprenorială, determinați și 
motivații, condiționări individuale și impact economic, dar și o paralelă între antreprenoriat – 
intraprenoriat – proprietar de mici afaceri. Următoarele două subcapitole continuă cu analiza 
procesului antreprenorial și rolul resurselor ca determinanți ai succesului antreprenorial, dar și cu 
analiza relației antreprenoriat – intraprenoriat – inovare și situația României, o țară cu mulți 
antreprenori, dar cu puțini inovatori (!). Al patrulea subcapitol se referă la dezvoltarea și 
finanțarea afacerilor întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Plecând de la rolul afacerilor mici și 
mijlocii și constrângerile la finanțare, am încercat, prin contribuții teoretice, prin accesarea unor 
baze de date, dar mai ales prin cercetări empirice, să descifrez multiplele fațete ale relației 
finanțatori – IMM-uri, și, pe această bază, să construiesc modele cu reală aplicabilitate practică. 
Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil, axat pe responsabilitățile generației prezente față de 
nevoile generațiilor viitoare, are o semnificație specială în toate domeniile, dar în mod deosebit 
în turism și industria ospitalității. Cercetările noastre, expuse în următorul subcapitol, au avut în 
vedere investigarea atitudinilor și practicilor orientate spre sustenabilitate în cadrul firmelor și 
organizațiilor care operează în industria turismului și a ospitalității. Al șaselea subcapitol privește 
educația antreprenorială în rândul studenților, încercând să răspund la eterna întrebare: Cât de 
eficientă este predarea / învățarea antreprenoriatului? 

A doua parte a tezei cuprinde prezentarea direcțiilor și temelor de cercetare pe care le voi 
avea în vedere în perioada următoare și care se grupează pe următoarele direcții: (1) IMM-uri: 
obstacole și dificultăți în dezvoltare, cu o atenție specială acordată accesului la finanțare; (2) 
Antreprenoriat și afaceri sustenabile; (3) Antreprenoriat și diversitate. Cercetarea mea va 
continua să se concentreze pe investigarea dificultăților și obstacolelor întâmpinate de IMM-uri, 
în special cele din România, pe parcursul apariției și consolidării lor. Una dintre cele mai 
presante probleme pentru IMM-urile care doresc să se dezvolte și să se extindă este și va rămâne 
obținerea unor finanțări potrivite. Obiectivele mele sunt de a continua să investighez aceste 
probleme prin utilizarea în continuare a setului de date rezultat în urma cercetărilor realizate în 
perioada anilor trecuți și care va fi actualizat și completat periodic. Un interes deosebit, la fel ca 


