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Economie sustenabilă și antreprenoriat 

 

Această teză de abilitare prezintă o sinteză a principalelor rezultate științifice obținute 

după finalizarea stagiului de cercetare doctorală. 

Evoluția carierei mele științifice, profesionale și academice este rezultatul activității de 

cadru didactic și cercetător, sub semnul abordării multidisciplinare concretizată în studii 

universitare, de doctorat, posdoctorat, cercetări și publicații în domeniul economiei, care 

probează originalitatea și relevanța contribuțiilor academice, științifice și profesionale. 

Prima parte a tezei de abilitare cuprinde direcțiile principale de interes în cercetarea 

științifică și activitatea de predare, ce s-a concentrat pe trei direcții principale: economie 

sustenabilă - la nivel european, regional și local, o altă direcție - antreprenoriat - posibilitățile de 

dezvoltare antreprenorială prin diferite politici de susținere și o a treia direcție - dezvoltarea 

sustenabilă a turismului și implicații economice - în context regional, național, internațional  

 Preocupările mele în domeniul cercetării economice au vizat domeniul economiei 

sustenabile, a devoltării antreprenoriale, cu multiple studii de caz la nivel microeconomic în 

special, industria lemnului, domeniul turismului. Interesul pentru acest domeniu a  pornit de la 

cercetarea doctorală Posibilităţi de raţionalizare a poziţiei strategice a firmei în mediul 

concurenţial (2005), analiză ce s-a continuat în cadrul unor proiecte derulate la nivelul 

Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava dar și a unor burse de cercetare la universități 

europene de prestigiu, cum ar fi la Universitatea BOKU, Vienna, Austria, cercetare cu tema Co-

operation strategies enhancing the innovation in nature-based tourism service (2010) și ulterior 

în cadrul cercetării posdoctorale la Academia Română, în cadrul proiectului ,,Studii post-

doctorale în economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită" (SPODE), cu 

tema de cercetare: Dinamica antreprenorială și politica cercetării-dezvoltării (2013).  

Direcțiile tematice de cercetare ale tezei de abilitare sunt structurate în două mari capitole 

care la rândul lor cuprind câte trei subcapitole. 

Capitolul 1  analizează stadiului actual al cercetării ştiinţifice din domeniul, prin studierea 

comportamentului antreprenorial, ce a constituit şi constituie o preocupare permanentă a 

specialiştilor din diferite domenii ale economiei, prin teoriile elaborate căutându-se explicarea 

modului în care întreprinzătorul acţionează într-un mediu exterior aflat în continuă modificare, 



caracterizat prin sporirea gradului de risc şi incertitudine, creşterea ponderii structurilor de piaţă 

neconcurenţiale, schimbarea naturii concurenţei şi accentuarea acesteia, în special pe plan 

internaţional, variaţia intensităţii intervenţiei statului pe baza politicilor sale economice.  

Contribuţia antreprenoriatului la creşterea performanţelor economice și a dezvoltării 

sustenabile reprezintă un subcapitol al tezei de abilitare, ce abordează domeniul economiei 

sustenabile în context european, regional și local. Acesta este un domeniul relativ nou de 

cercetare, care mi-a permis colaborarea cu parteneri din străinătate, articolele și studiile elaborate 

fiind interdisciplinare, elementul de originalitate al cercetării fiind dat de rolul inițiativelor 

comunitare în crearea unei economii durabile. S-a pus accent pe latura demonstrativă a 

rezultatelor cercetării şi pe asocierea cercetării cu componența socială. 

Sprijinirea mediului de afaceri, prin inițiativele comunităților, reunește actori din sectorul 

public si privat, prin care se dorește să se indentifice soluții inovatoare la provocările locale, în 

direcția sustinerii economiei sustenbile. 

O direcție tematică de cercetare o reprezintă turismul, ca ramură de activitate economică 

de mare importanță, fiind unul dintre domeniile care a înregistrat o dezvoltare semnificativă în 

ultima jumătate de secol, determinând o multitudine de efecte benefice asupra economiei. 

Creativitatea și inovația antreprenorială reprezintă o altă direcție de cercetare spre care m-

am aplecat, pe de o parte prin prisma proiectelor de cercetare pe care le-am implementat cu 

succes în aceasta perioada dar și prin proiectele curriculare dezvoltate la nivelul universității, 

respectiv facultății sau în parteneriat cu alte universități din țară și străinătate. Cercetarea  a 

adoptat astfel un model al inovației non linear și dublu determinat (context social și inițiativele 

comunitare). 

Capitolul 2 prezintă dezvoltarea antreprenoriatului și posibilitățile de dezvoltare 

antreprenorială prin diferite politici de susținere, sunt prezentate politicile UE pentru susținerea 

antreprenoriatului, politicile naționale de susținere a antreprenoriatului și a cercetării-dezvoltării 

precum și contextul european al educației antreprenoriale. Crearea unui mediu de afaceri 

inovator, stimularea start-up-urilor prin accesul la finanțare și furnizarea de consiliere, informare 

și expertiză, reprezintă suportul dezvoltarii unor idei de afaceri, care ar duce la susținerea 

economiilor regionale. 

Rezultatele cercetării propuse pot fi astfel sintetizate: 



• Contextualizarea analizei sistemului de factori ce determină economia sustenabilă 

și dinamica antreprenorială, pe exemplul economiei turismului; 

• Importanța politicii cercetării dezvoltării în susținerea economiei sustenabile și a  

dinamicii antreprenorială; 

Sinteza rezultatelor individuale relevă:  5 articole în reviste economice indexate Thomson 

ISI, cu factor de impact nenul și scor de influență relativ nenul și unul în curs de apariție; 12 cărţi 

şi cursuri de specialitate din care 4 publicate ca unic autor, cărți apărute la Editura Economică 

din București, Editura Pan Europe din Iași, Editura Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 

Editura Performantica Iași, Editura Sedcom Libris Iași și Editura Didactică și Pedagogică 

București; 3 carți publicate în străinătate; 9 îndrumare pentru studenți(1 în limba engleză);  27  

lucrări/articole  publicate în BDI, recunoscute MCI, articole indexate în baze de date 

internațonale RePEc (Research Papers in Economics), DOAJ, EBSCO,  baza de date EconPapers 

http://econpapers.repec.org,  Social Science Research Network, www.ssrn.com etc, 183 de citari, 

peste 70 de lucrări la conferințe intenaționale organizate în țară și străinătate, 29 de proiecte de 

cercetare și curriculare, din care 7 în calitate de manager de proiect internațional. 

Partea doua a tezei de abilitare include planul de evuluție și dezvoltare a propriei 

cariere profesionale, științifice și academice, respectiv direcțiile mele viitoare de cercetare. 

Activitatea mea de cercetare este convergentă cu activitatea didactică pe care o desfășor în cadrul 

cursurilor/seminariilor de Microeconomie, Macroeconomie, Dezvoltare economică, Economia 

afacerilor, Management de proiect, la nivel de licență, master și doctorat.  

Fiecare din cele două laturi ale carierei universitare, cea didactică și cea de cercetare a 

fost analizată într-o manieră complexă pornind de la realizările și rezultatele obținute, la viitoare 

direcții de dezvoltare. 

Vreau să mulțumesc în final, familiei mele, părinților mei, soțului meu și mai ales 

copiilor mei, care îmi insuflă o vitalitate și o dorință incredibilă de a merge mai departe pe calea 

pe care mi-am ales-o, cu convingerea susținerii sistemul educațional din România. De asemenea, 

aduc mulțumiri departamentului din care fac parte și comunității mari FSEAP/USV, pentru 

suport. Nu în ultimul rând, mulțumesc prietenilor mei precum și tuturor coautorilor mei, pentru 

sprijinul lor continuu. 
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