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Rezumatul tezei de abilitare (RO) 
 

Aceată lucrare prezintă evoluția academică, profesională și de cercetare a autorului, după 

susținerea tezei de doctorat. Se analizează direcțiile de cercetare asumate pe linia 

managementului, materializate în studii complexe, de natură calitativă și cantitativă, ale căror 

rezultate s-au concretizat în prezentări la conferințe relevante, precum și în lucrări științifice 

incluse în publicații din domeniul economiei în general și al managementului în particular, cu 

vizibilitate atât la nivel național, cât și internațional. Se acordă o mai mare atenție articolelor 

științifice indexate în Web of Science (Clarivate Analytics), cu factor de impact și scor absolut de 

influență nenul. De asemenea, se prezintă și alte lucrări considerate ca fiind reprezentative: cărți 

de autor, capitole în cărți de la edituri de prestigiu internațional etc. Se are în vedere și impactul 

acestor studii, atât în context academic, cât și printre profesioniști.  

Lucrarea reflectă direcțiile de cercetare conturate de evoluția ca cercetător și profesionist 

a autorului. Se identifică următoarele linii de referință: sustenabilitate și responsabilitate 

organizațională, transformarea digitală a managementului și managementul organizațiilor 

nonprofit raportat la specificul românesc.  

Prima direcție menționată abordează o tematică foarte vastă și complexă, cu evoluții 

specifice în context românesc, dar interesele autorului se canalizează în principal pe situația 

specifică a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și pe responsabilitatea consumatorului român. 

A doua direcție menționată, transformarea digitală a managementului, are în vedere cu precădere 

aspectele etice și impactul evoluțiilor tehnologice asupra strategiilor de marketing și a 

managementului stakeholderilor. A treia direcție se concentrează asupra sectorului nonprofit, cu 

o atenție deosebită privind abordările manageriale specifice întreprinderilor sociale și a 

organizațiilor din sfera culturii (în special muzee). Cuvinte cheie pentru această direcție de 

investigare sunt knowledge management, stakeholder management și networking, eficiență și 

impact.  

Urmând metodologia realizării tezelor de abilitare, lucrarea supusă atenției este 

structurată în trei secțiuni principale: realizări profesionale şi ştiinţifice ale autorului; capacitatea 

de a coordona echipe de cercetare, proiecte de cercetare şi structurale realizate până în prezent; 

direcţii de cercetare viitoare şi planuri de carieră, cu focus asupra intereselor și a planurilor de 

cercetare, a proiectelor în pregătire și asupra inițiativelor de coordonare de cercetare doctorală și 

de cooperare internaţională. 

Prima secțiune, cea mai amplă, prezintă evoluţia profesională și ştiinţifică după obţinerea 

titlului de doctor. Sunt identificate și analizate principalele direcţii de cercetare în domeniul 

Management. O subsecțiune este dedicată contribuţiilor autorului la dezvoltarea cunoaşterii, 

identificându-se totodată impactul asupra mediului academic și profesional. Lucrarea conturează 
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evoluția științifică a autorului în domeniul Management, reflectată în principalele studii publicate, 

acoperind problematici specifice managementului strategic, dar și a bunelor practici manageriale. 

Interesele de cercetare ale autorului se focalizează pe două tipuri de organizații: întreprinderi mici 

și mijlocii, precum și organizații nonprofit. Tematicile avute în vedere în mod transversal sunt 

evoluțiile tehnologice și digitale, responsabilitatea, managementul cunoștințelor și eficiența 

organizațională. Sunt identificate și principalele elemente de noutate aduse în literatura științifică 

de specialitate.  

Astfel, lucrarea aceasta sintetizează principalele elemente necesare înțelegerii și 

interpretării de către autor a problematicilor de management analizate. Se prezintă o paletă largă 

de abordări și metodologii de cercetare utilizate, precum studii cantitative pe bază de chestionar, 

de ecuații structurale, studii calitative de tip analiză de conținut, interviuri în profunzime cu actori 

cheie ai fenomenelor investigate sau focus grupuri. Lucrarea arată că autorul deține un 

instrumentar de analiză bogat, pe care îl folosește adecvat cu obiectivele de cercetare și contextul 

analizei asumate. Se evidențiază și interesul autorului pentru abordarea unor teme de actualitate 

și înțelegerea evoluțiilor recente, precum și oferirea unei dimensiuni practice care să ajute 

profesioniștii în gestionarea situațiilor concrete cu care se confruntă.  

După analiza principalelor rezultate obținute, se prezintă o serie de proiecte în care autorul 

a fost implicat, fie în calitate de membru în echipa de proiect, fie de coordonator. Această secțiune 

reliefează nu numai capacitățile de cercetare aplicate practic ale autorului ci și abilitarea de a 

colabora cu echipe interdisciplinare. Se subliniază nu numai relevanța științifică a acestor proiecte, 

ci și cea practică.  

Urmărind mai departe metodologia de realizare a tezelor de abilitare, această lucrare 

prezintă planurile de dezvoltare științifică și profesională a autorului. Acestea sunt structurate 

astfel: teme de cercetare predilecte și interese de analiză, planuri de cooperare naționale și 

internațională, precum și plan de carieră legat de școala doctorală. Acestea merg pe liniile deja 

conturate, vizând mai buna înțelegere a responsabilității asumate de întreprinderile mici și 

mijlocii, precum și a evoluțiilor și provocărilor organizațiilor nonprofit (în mod particular muzee). 

 


