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Teza de abilitare cu titlul „Interdependențe economice la începutul secolului al
XXI-lea” oferă o imagine asupra carierei academice a candidatului, accentuând
principalele rezultate științifice obținute în activitatea desfășurată după dobândirea
titlului de doctor în Economie și evidențiind direcțiile viitoare de cercetare, precum și
capacitatea candidatului de a coordona tineri cercetători și de a colabora cu alți
specialiști în echipe de cercetare.
Prima parte a tezei de abilitare prezintă activitatea didactică și de cercetare
științifică desfășurată de candidat în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași, atât din punct de vedere al domeniilor de interes și al rezultatelor obținute, cât și
al impactului acestora, vizibilității și recunoașterii în cadrul comunității academice.
Totodată, este avută în vedere și implicarea candidatului, ca director de proiect sau
ca membru al echipei de implementare, în proiecte naționale sau internaționale de
cercetare științifică, mobilități sau dezvoltare instituțională, precum și rezultatele
obținute în activitatea de îndrumare a studenților și doctoranzilor, dar și în ceea ce-i
privește pe tinerii cercetători în domeniul relațiilor economice internaționale.
Cea de-a doua parte a tezei de abilitare cuprinde principalele rezultate ale
activității de cercetare științifică desfășurată de candidat în domeniul Economiei și
afacerilor internaționale după dobândirea titlului de doctor în Economie, în acest
context putând fi remarcată bursa de cercetare postdoctorală obținută în cadrul
proiectului „Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a
cercetătorilor de elită (SPODE)”, contract nr. POSDRU/89/1.5/S/61755, derulat de
Academia Română în parteneriat cu unele dintre cele mai importante universități din
România în perioada 2010-1012. Rezultatele activității de cercetare științifică, care
pot fi apreciate și prin numărul și natura citărilor în literatura de specialitate, au fost
diseminate prin lucrări susținute la conferințe și alte manifestări științifice de prestigiu
din țară și din străinătate și prin articole publicate în reviste de specialitate indexate

ISI sau în alte baze de date internaționale recunoscute în domeniul științelor
economice și pot fi grupate, în funcție de domeniile de interes ale candidatului, astfel:
- migrația internațională a forței de muncă, principalele teme abordate fiind cele
legate de relația dintre remitențe și creștere economică, relația dintre migrație și
dezvoltare economică în țările de origine, analiza comparativă a accesului
imigranților la educație în SUA și în Uniunea Europeană, motive și efecte ale
migrației forței de muncă din România în alte țări ale Uniunii Europene, impactul
remitențelor asupra consumului și investițiilor din economia românească, imigrația
hispanică din SUA etc.;
- comerțul internațional, din perspectiva mutațiilor în ceea ce privește specializarea
internațională și dinamica fluxurilor comerciale internaționale, a impactului localizării
afacerilor asupra comerțului internațional, a evoluției comerțului intra-firmă, a
profilului comercial al economiilor emergente etc.; o atenție deosebită a fost acordată
politicii comerciale strategice în contextul globalizării economice, din punctul de
vedere al controverselor teoretice privind politica comercială strategică, al dificultăților
privind implementarea politicii comerciale strategice, al disputelor comerciale din
domeniul industriei aeronautice din perspectiva politicii comerciale strategice etc.; în
ceea ce privește comerțul internațional cu servicii, candidatul a fost preocupat de
teme vizând turismul internațional, cum ar fi cele legate de sursele de informare a
tinerilor turiști în ceea ce privește planificarea unei călătorii, comportamentul de
consum turistic în ariile naturale protejate etc.;
- economia românească în contextul provocărilor pieței unice și economiei europene,
principalele aspecte avute în vedere fiind cele privind specificul mediului european de
afaceri, particularitățile sistemului economic specific Europei Occidentale, integrarea
economică regională, energia în contextul provocărilor actuale la adresa politicii
comune de securitate și apărare a Uniunii Europene etc.; în condițiile crizei
economice recente, au fost abordate și subiecte privind cauzele, mecanismele și
impactul crizei economice asupra economiei europene, efectele crizei economice
asupra pieței muncii din România, perspectiva comportamentală asupra controversei
privind oportunitatea liberalizării sau reglementării în perioade de criză etc.
Cea de-a treia parte a tezei de abilitare cuprinde o prezentare a direcțiilor
viitoare de cercetare și a modului concret în care candidatul consideră că va acționa
în direcția atragerii, motivării și formării de tineri cercetători în domeniul Economiei și

afacerilor internaționale. Sunt avute în vedere aceleași domenii mari de interes,
corelate și cu profilul activităților didactice desfășurate de candidat la programele de
studii de licență și masterat din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
dar temele de cercetare propuse vor viza aspecte care să constituie contribuții
valoroase la literatura de specialitate, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic,
atunci când acest lucru este posibil. Este avută în vedere o creștere interesului
acordat cercetărilor cu caracter interdisciplinar sau multidisciplinar, o îmbunătățire
continuă a pregătirii din punctul de vedere al metodologiei cercetării și, nu în ultimul
rând, integrarea activității desfășurate în cadrul colectivului centrului de cercetare în
economie și afaceri internaționale și studii europene. Ultima parte a tezei de abilitare
cuprinde principalele lucrări folosite ca referințe bibliografice pentru rezultatele
activității de cercetare științifică incluse în prezenta teză de abilitare.

