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Rezumat 

Teza mea de Abilitare intitulată sugestiv “Despre rolul administrației afacerilor sustenabile 
și incluzive în promovarea creșterii economice, dezvoltării durabile și competitivității: 
perspective asupra provocărilor, oportunităților și strategiilor derivate din utilizarea 
creativității, cunoștințelor, inovării, capitalului intelectual, științei și tehnologiei” are 
următoarea structură: 

i. Introducere: 

Trebuie subliniat faptul că această teză de abilitare începe cu o „Introducere”, care 
prezintă cu succes motivația acestei abordări, și anume decizia mea de a pregăti o teză de 
abilitare pe domeniul științific „Administrarea afacerilor”, parte a domeniului fundamental 
„Științele economice și Administrarea afacerilor”.  

Referindu-ne la această lucrare – și anume, teza mea de abilitare pe domeniul științific 
„Administrarea Afacerilor” (Comisia pentru „Științele Economice și Administrarea 
Afacerilor”), este oportun să încep prin a spune că această secțiune își propune să creeze, de 
la bun început, o imagine de ansamblu asupra mediului economic, social și politic în care 
trăim cu toții, în vederea conturării unui cadru comun de referință utilizat ca bază a analizei 
de față. În continuare, în introducere am subliniat faptul că provocările cu care se confruntă în 
mod concret organizațiile și țările sunt similare celor cu care ne confruntăm cu toții, ca 
indivizi și, în plus, în esență, principalele obiective pe care ființele umane le fixează pentru 
propria lor existența sunt similare celor vizate de companii și țări pentru viitorul apropiat. În 
plus, introducerea prezintă, de asemenea, importanța creării și susținerii unui mediu de 
afaceri durabil, sustenabil și incluziv, în contextul unui cadru de administrare a organizațiilor 
și afacerilor.  

Pe lângă toate aceste aspecte amintite anterior, introducerea pune în discuție necesitatea 
percepută de indivizi de a-și îmbunătăți viața și de a evolua atât la nivel personal, cât și 
profesional, bazându-ne pe ideea că, pentru a trece testul timpului, tot ceea ce este construit în 
viață se face printr-un efort susținut și prin muncă. Mai mult decât atât, tot în cadrul 
introducerii am adus în prim plan unele dintre ideile cheie legate de educație, formare, muncă 
intensă și constantă care mi-au inspirat atât viața profesională, cât și cea personală, pornind 
de la premiza generală potrivit căreia atunci când cineva dorește cu adevărat să realizeze ceva 
constructiv și pozitiv pe termen lung – oricât de mic sau aparent nesemnificativ ar putea 
părea acel scop anume, acea persoană își datorează sieși, întâi de toate, să facă lucrurile bine, 
corect și coerent chiar de la început.  

În altă ordine de idei, această secțiune explică, în sinteză, ce ar trebui să conțină o teză 
de abilitare, în linii generale, potrivit legislației românești în vigoare, pentru a determina 
structura acestei lucrări, și, totodată, pentru a exprima și justifica necesitatea includerii mai 
multor probleme cheie în prezenta lucrare.  

Mai mult, un alt obiectiv al acestei secțiuni este descrierea principalelor părți ale acestei 
teze de abilitare pregătite pe domeniul științific „Administrarea afacerilor”, parte a 
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domeniului fundamental „Științele Economice și Administrarea Afacerilor”, care au fost 
prezentate și analizare extrem de atent pe parcursul materialului curent.  

ii. Partea I: Rezumat în limba engleză și română: în cadrul acestei părți am avut în 
vedere prezentarea principalelor elemente descrise și analizate în cadrul tezei de 
abilitare (atât în limba engleză, cât și în limba română). 

iii. Partea a II-a: Realizări ştiinţifice şi profesionale şi planuri de evoluţie şi 
dezvoltare a carierei, structurată astfel: 

 Capitolul I: Realizările ştiinţifice, profesionale şi academice, pe direcţii tematice 
disciplinare sau interdisciplinare  

Primul capitol al tezei de abilitare intitulat „Capitolul I: Realizări științifice, 
profesionale și academice în direcții tematice disciplinare și interdisciplinare” este axat pe 
realizările mele științifice, profesionale și academice privind direcțiile tematice și 
interdisciplinare. În aceste condiții, acest prim capitol al tezei de abilitare include două 
secțiuni principale. Prima secțiune intitulată: „Privire generală: experiență profesională și 
perspective de viitor” prezintă într-o manieră sintetică experiența mea profesională și 
perspectivele mele de viitor în ceea ce privește locul de muncă, alte colaborări și planurile de 
viitor. Cea de a doua secțiune intitulată: „Direcții tematice de cercetare și contribuții 
personale” descrie direcțiile tematice de cercetare și contribuțiile mele personale. 

 Secțiunea 1.1.: Prezentare generală: Experiență profesională și perspective de 
viitor 

Această primă secțiune “Prezentare generală: Experiență profesională și perspective 
de viitor” are în vedere o prezentare generală a experienței profesionale și a perspectivelor de 
viitor având ca scop stabilirea conexiunilor dintre programele de educație și formare și 
direcțiile tematice de cercetare. În egală măsură, această secțiune este dedicată conturării unei 
imagini de ansamblu asupra direcțiilor tematice ale cercetării mele și evidențiază corelația 
dintre educație și formare și direcțiile tematice ale cercetării mele, care cred cu tărie că sunt 
un rezultat imediat al alegerilor pe care le-am făcut în ceea ce privește îmbogățirea 
cunoștințelor mele. 

 Secțiunea 1.2.: Traseul de cercetare tematică și contribuții personale 

În cea de-a doua secțiune „Traseul de cercetare tematică și contribuții personale”, m-
am concentrat pe rezultatele științifice publicate precum și pe realizările profesionale obținute 
după acordarea atestatului de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat 
“Economie” (nr. 4926 / 18.08.2015), ca urmare a susținerii tezei de abilitare în domeniul de 
studii universitare de doctorat “Economie” în cadrul Academiei de Studii Economice din 
București, România.  

Astfel, aceste noi realizări științifice au în vedere domeniul științific „Administrarea 
afacerilor”, parte a domeniului fundamental „Științele economice și Administrarea 
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afacerilor” și iau în considerare patru domenii de interes, concretizate în patru direcțiile 
tematice ale cercetării, respectiv: (1.) Noul mediu internațional pentru afaceri: creștere 
economică, dezvoltare durabilă și competitivitate; (2.) Cunoașterea, inovarea și capitalul 
intelectual ca factori de conducere a modelelor de afaceri noi și creative, precum și a 
administrației afacerilor durabile și incluzive; (3.) Conducerea performanțelor afacerilor de 
marketing–management prin știință, tehnologie, inovație, creativitate, responsabilitate socială 
corporativă și prin preocupări antreprenoriale; (4.) Provocări și strategii în educația de 
afaceri: noi obiective, crearea valorii, performanță și excelență. 

 Capitolul II: Planuri de evoluţie şi dezvoltare a propriei cariere profesionale, 
ştiinţifice şi academice, respectiv direcţii de cercetare/predare/aplicaţii practice şi 
moduri probabile de acţiune pentru punerea în practică a acestora 

 Secțiunea 2.1.: Prezentare generală: Experiență profesională și perspective de 
viitor 

În această secțiune am prezentat parcursul meu academic care a început în anul 2006, 
precum și rezultatele mele academice, realizate, demonstrând interesul clar pentru 
îmbogățirea cunoștințele mele și perfecționare profesională și pedagogică. De asemenea, am 
analizat care sunt contribuțiile mele în cadrul activitățile didactice și am punctat planurile 
mele de viitor în ceea ce privește partea academică și de dezvoltare a carierei. Ținând cont de 
faptul că o parte dintre aceste aspecte au fost deja descrise în cadrul tezei de abilitare în 
domeniul de studii universitare de doctorat “Economie” în cadrul Academiei de Studii 
Economice din București, România (în anul 2015), m-am axat în lucrarea de față cu 
predilecție pe experiență profesională și perspectivele de viitor după acordarea atestatului de 
abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat “Economie” (nr. 4926 / 18.08.2015), 
ca urmare a susținerii tezei de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat 
“Economie” în cadrul Academiei de Studii Economice din București, România.   

 Secțiunea 2.2.: Cariera academică și perspectivele de viitor 

În această secțiune am prezentat planurile de evoluţie şi dezvoltare a propriei cariere 
profesionale și ştiinţifice şi perspectivele de viitor în materie de publicații. 

 Secțiunea 2.3.: Activitatea de cercetare și cariera științifică și perspective de 
viitor 

În această secțiune am prezentat planurile de evoluţie şi dezvoltare a propriei cariere 
profesionale și ştiinţifice şi perspectivele de viitor în materie de publicații. 

 Capitolul III: Referințele bibliografice de la capitolele I și II 

Cel de-al treilea capitol intitulat „Referințe bibliografice” este dedicat includerii 
surselor bibliografice pentru întreaga Teză de Abilitare în ordinea apariției lucrărilor 
menționate, fiind de părere că această manieră constituie, pe de-o parte, o modalitate mai 
facilă de a parcurge această lucrare și reprezintă, pe de altă parte, un real ajutor în vederea 
realizării unor corelații mai bune cu lucrările citate, și anume: toate sursele bibliografice 
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amintite în „Introducere”, precum și toate sursele bibliografice menționate în a doua parte a 
acestei teze de abilitare numită „Realizări ştiinţifice şi profesionale şi planuri de evoluţie şi 
dezvoltare a carierei” (Capitolul I: „Realizări științifice, profesionale și academice și direcții 
tematice disciplinare și interdisciplinare” și Capitolul II: „Planuri de evoluție și dezvoltare 
în cariera profesională, științifică și academică și direcții viitoare de cercetare / predare / 
aplicații practice și moduri de acțiune probabile pentru implementarea acestora”). 

iv. Anexele: 

La final, prezenta Teză de Abilitare conține „Anexele” în care am inclus, pe de-o parte, 
lucrările științifice pe care le-am publicat pe baza direcțiilor tematice și a domeniilor mele de 
cercetare și, pe de altă parte, a carierei mele profesionale și științifice dar și a perspectivelor 
de viitor –  articole, cărți, studii și proiecte de cercetare în curs. 

În ceea ce privește contribuțiile personale cu privire la activitățile mele de 
cercetare și la activitățile mele științifice, trebuie menționate următoarele aspecte (la 

nivel selectiv): 

 Activitățile mele de cercetare s-au concentrat în principal pe domeniul fundamental al 
„Științe Economice și Administrarea Afacerilor”. Începând cu momentul în care am 
prezentat teza de abilitare pe domeniul fundamental „Științe Economice și 
Administrarea Afacerilor”, domeniul „Economie”, am decis să mă concentrez și pe 
domeniul „Administrarea afacerilor”, deoarece lucrez la Facultatea de Afaceri și 
Administrație, Departamentul de Științe Economice și Administrative din cadrul 
Universității din București, România și intenția mea este de a ajuta facultatea mea să 
se dezvolte mai mult pe domeniul său de interes „Administrarea Afacerilor”. 

 Cu toate acestea, datorită faptului că sunt afiliată și la un institut de prestigiu din 
București axat pe activități de cercetare și dezvoltare, și anume la Departamentul de 
Hazarde Naturale și Tehnologice, din cadrul Institutului Național de Cercetare și 
Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM), București, România, precum și la 
un minister de prestigiu din România, și anume Ministerul Cercetării și Inovării 
(MCI), din București, România, activitatea mea este, de asemenea, interdisciplinară, 
mai ales pentru că majoritatea proiectelor naționale și internaționale, precum și cea 
mai mare parte a lucrărilor științifice care trebuie pregătite necesită o abordare 
interdisciplinară. 

 În plus, am dovedit constant un interes profund pentru cercetare, precum și pentru 
publicarea rezultatelor activității mele în cadrul unor publicații recunoscute la nivel 
național și / sau internațional, regăsite în cărți, capitole în cărți, volume ale 
conferințelor și articole. De asemenea, numeroase rezultate ale activității mele au fost 
diseminate, în mod regulat, la conferințe internaționale. 

 În continuare, am arătat un interes deosebit de a face parte din proiecte și echipe de 
cercetare la nivel național și internațional, deoarece acest tip de activitate este extrem 
de provocatoare și plină de satisfacții în ceea ce privește posibilitățile de a ne dezvolta 
ca oameni de știință și, oferă, în egală măsură, oportunitățile necesare de a ne prezenta 
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în cele mai bune circumstanțe posibile rezultatele lunilor sau anilor de muncă 
constantă. 

 Mai mult decât atât, trebuie subliniat faptul că unele dintre lucrările publicate, precum 
și unele rezultate izvorâte din proiectele în care m-am implicat de-a lungul timpului 
au fost remarcate, pe lângă recunoașterea internațională, de către diferite instituții de 
evaluare prestigioase din România (cum ar fi, de exemplu, Unitatea Executivă pentru 
Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – 
UEFISCDI, și Academia de Studii Economice din București, România), care mi-au 
acordat, mie și coautorilor mei, mai multe premii. 

 Totodată, am fost implicată în mod regulat în procesul de evaluare a numeroase 
articole și lucrări de conferințe la nivel național și internațional, ca parte a comisiilor 
de recenzare. De asemenea, datorită apartenenței mele la organizații științifice sau 
profesionale din țară și străinătate, am fost implicată în organizarea de evenimente și 
conferințe internaționale, precum și de ateliere științifice. 

În viitor, în ceea ce privește cercetarea și activitățile științifice, voi continua să mă 
concentrez asupra următoarelor elemente (la nivel selectiv): 

 În primul rând, voi continua să mă axez, mult mai mult, asupra analizei și dezvoltării 
celor patru domenii de cercetare pe domeniul fundamental al „Științelor Economice și 
Administrarea Afacerilor”, domeniul „Administrarea Afacerilor”, pe care l-am 
menționat și descris în detaliu în această teză de abilitare. 

 În al doilea rând, În privinţa planurilor de viitor, aş dori să continui proiectele deja 
începute şi să fac parte din noi echipe de cercetare, deoarece consider că aceste 
activităţi au calitatea de a te face să devii mai bun, mai conştient de necesitatea şi de 
importanţa cercetării şi totodată de a fi permanent în contact cu cele mai recente 
descoperiri care apar în domeniul economic. Astfel, voi continua să mă implic în 
activități de cercetare atât la nivel național, cât și internațional, în special în cadrul 
Departamentul de Hazarde Naturale și Tehnologice, din cadrul Institutului Național 
de Cercetare și Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM), București, România 
și la Ministerul Cercetării și Inovării (MCI), în București, România. 

 În al treilea rând, voi continua să mă implic în procesul de evaluare a lucrărilor 
științifice (articole, capitole în cărți și lucrări de conferință) la nivel internațional. 

 În al patrulea rând, îmi voi continua colaborările începute atât în ceea ce privește 
publicațiile, cât și în ceea ce privește planurile și proiectele de cercetare, deoarece 
echipele din care fac parte sunt alcătuite din oameni cu adevărat valoroși, muncitori și 
vizionari. În egală măsură, sunt de părere că, la momentul prezent, există din ce în ce 
mai multe oportunități dar și provocări de a lucra cu profesori și cu cercetători din țară 
și din străinătate, ceea ce va contribui cu siguranță la lărgirea sferei mele de interes și 
a perspectivelor de colaborare în perioada imediat următoare.  

 La final, menționez faptul că, în ceea ce privește dezvoltarea mea academică și 
dezvoltarea carierei, precum și aspectele care țin de parcursul meu profesional și 
științific și perspectivele de viitor, consider că, de-a lungul anilor, am arătat o 
preocupare profundă pentru dezvoltarea personală, prin participarea la numeroase 
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activități de formare și dezvoltare, atât prin participarea la cursuri de formare 
profesională individuală, cât și în cadrul Universității din București, manifestând o 
preocupare constantă pentru îmbunătățirea procesului de predare și a modului de 
raportare la preocupările și cerințele studenților și ale mediului de afaceri și, de 
asemenea, am publicat numeroase studii, articole și lucrări în diverse volume 
aparținând editorilor naționale și internaționale, jurnalelor și conferințelor de 
prestigiu, atât din România, cât și din străinătate. 

 De asemenea, datorită parcurgerii etapelor care țin de susținerea acestei Tezei de 
Abilitare, voi avea șansa de a continua dezvoltarea mea academică axându-mă în 
continuare pe elementele care țin de parcursul profesional și științific și perspectivele 
de viitor dintr-o nouă perspectivă și cu o nouă viziune, respectiv cea conferită de 
implicațiile care derivă din analiza domeniului „Administrarea Afacerilor”, ca parte 
componentă a domeniului fundamental al „Științelor Economice și Administrarea 
Afacerilor”. 

 


