
 

Noi provocări ale utilizării tehnologiilor moderne în vederea asigurării 
unei dezvoltări durabile 

REZUMAT 
 
Teza de abilitare cu titlul „Noi provocări ale utilizării tehnologiilor moderne în 

vederea asigurării unei dezvoltări durabile”, rezumă o parte din activitatea profesională, 
științifică și de cercetare desfășurată după finalizarea și susținerea tezei de doctorat (noiembrie 
1997, Universitatea din Craiova). Teza de abilitare este structurată în două părți: 

(1) o trecere în revistă a principalelor rezultate obţinute în cercetarea ştiinţifică şi 
didactică, realizată după finalizarea lucrării de doctorat1”, incluzând o prezentare 
succintă a evoluţiei carierei academice, ştiinţifice şi profesionale pe direcţii 
tematice interdisciplinare;  

(2) direcţii viitoare de dezvoltare a carierei academice, în contextul global al 
realizărilor ştiinţifice semnificative şi de actualitate din domeniul „Informatică 
Economică”.  

Activitatea de cercetare din perioada postdoctorală s-a bazat pe munca în echipă și 
realizarea unor studii interdisciplinare, desfășurându-se pe trei direcții de cercetare în 
domeniul Informaticii Economice, relevante din punct de vedere al importanței și 
originalității:  

• utilizarea tehnologiilor moderne pentru modelarea econometrică a datelor, în 
vederea asigurării unei dezvoltări durabile, 

• rolul tehnologiilor IT în adaptarea sistemelor informatice la cerințele 
societății informaționale,  

• implementarea unor noi modele de afaceri în era economiei digitale.  
Aceste direcții de cercetare sunt corelate cu activitatea didactică și științifică 

desfășurată în calitatea de profesor universitar la Departamentul de Statistică și Informatică 
Economică, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, din cadrul Universității din 
Craiova, precum și cu proiectele de cercetare la care sunt un participant activ. Direcțiile de 
cercetare în care activez sunt interdependente și interacționează între ele, producând rezultate 
cu impact și aplicabilitate în domeniile în care acestea sunt publicate. Aceste contribuții au 
generat o serie de citări, o parte dintre ele fiind în publicații apărute în jurnale de top, cotate 
ISI Thomson. 

 
Rezumatul tezei pe capitole: 
Capitolul 1 realizează o introducere în evoluția abordărilor cercetării și a domeniilor 

de interes, printr-o prezentare generică a domeniilor cercetării. 
Prima direcție, utilizarea tehnologiilor moderne pentru modelarea econometrică a 

datelor, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, cuprinde o serie de aspecte care vin în 
completarea principalelor preocupări ştiinţifice din perioada doctorală, deoarece orice sistem 
de asistare a deciziilor se bazează pe analiza și sinteza datelor, sistematizarea, corelarea și 
gruparea datelor, astfel încât, să obțină informații care să reliefeze factorii care influențează 
pozitiv sau negativ performanța, și totodată să contribuie la o dezvoltare sustenabilă.  

Pornind de la Agenda 2030 a ONU, unde realizarea unei dezvoltări durabile a devenit 
o prioritate și pentru guvernele statelor membre ale Uniunii Europene (UE), această direcție 
de cercetare, prin complexitatea analizelor realizate din mai multe perspective, prin utilizarea 
unui  
software modern, poate constitui punctul de plecare pentru a vedea stadiul în care se află țările 
UE în realizarea obiectivelor stabilite și adoptarea unor măsuri la nivel național și european, 
pentru promovarea unei economii dinamice bazate pe protecția mediului, astfel încât 
generațiile actuale să-și poată acoperi nevoile, fără să compromită capacitatea generațiilor 
                                                           
1Rolul informaticii în adoptarea deciziilor de comerţ exterior în condiţii de risc şi incertitudine. 
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viitoare de a-și acoperi propriile nevoi. Rezultatele cercetării în acestă direcție s-au concretizat 
într-o carte, 6 articole publicate în reviste ISI, 5 articole în volume ISI Proceedings, 3 articole 
în reviste indexate în bazele de date internaționale recunoscute CNCSIS, 5 lucrări publicate în 
reviste și volume cu ISBN sau ISSN. 

Un element fundamental al activităților mele didactice și științifice, constă în 
evidențierea rolului tehnologiilor IT în adaptarea sistemelor informatice la cerințele 
societății informaționale, deoarece firmele mileniului trei au nevoie de sisteme informatice 
performante, în care datele să fie prezentate managerilor în mod direct, rapid și sintetic, astfel 
încât, aceștia să ia deciziile, pe cât posibil, în timp real. Această direcție de cercetare a fost 
facilitată de experiența acumulată ca economist, dar și de permanenta colaborare cu mediul de 
afaceri. Pentru a satisface cererile unei piețe dinamice și în continuă schimbare, pentru a 
câștiga împotriva competiției și pentru a îndeplinii așteptările clienților, fiecare companie 
trebuie să dovedească flexibilitate și permanentă inovație în afaceri, ceea ce presupune să 
implementeze cele mai performante soluții software, care să conducă la creșterea 
performanței activității desfășurate. În acest scop, pentru alegerea celor mai bune soluții 
software pentru managementul proceselor de afaceri, analiștii folosesc tehnici și limbaje 
adecvate pentru modelarea proceselor de afaceri, pentru a le detalia cât mai exact și a le face 
cunoscute dezvoltatorilor de software. Rezultatele cercetării în această direcție s-au 
concretizat în realizarea a 23 de cărți publicate în edituri de prestigiu, publicarea a 2 articole 
în volume ISI Proceedings, a 7 articole în reviste indexate în bazele de date internaționale și 
23 lucrări publicate în reviste și volume cu ISBN sau ISSN.  

Economia digitală și necesitatea prelucrării informațiilor rapid și într-un mod cât mai 
sintetic, relevant, cu posibilităţi de prognoză şi analiză avansată m-au făcut să abordez cea de-
a treia direcție, implementarea unor noi modele de afaceri în era economiei digitale, astfel 
încât, să adauge un plus de performanță și viteză, flexibilitate și complexitate analizelor 
realizate. Existenţa unei concurenţe din ce în ce mai puternice, a determinat companiile să 
crească nivelul de calitate al bunurilor şi serviciilor oferite, să reducă timpul de procesare al 
comenzilor, minimizând în acelaşi timp costurile, ceea ce conduce, în mod evident, la mărirea 
profiturilor. Astfel, firmele în economia digitală devin inteligente, creând imense oportunități 
pentru dezvoltarea de noi produse și servicii. Totodată, datorită creșterii popularității 
dispozitivelor portabile dotate cu conexiuni la Internet, se manifestă o expansiune rapidă a 
activității companiilor spre mediile mobile și eBusiness, dar și spre utilizarea unei noi 
tehnologii care sprijină inovația, respectiv, realitatea virtuală. Rezultatele cercetării s-au 
concretizat în: 2 cărți, din care una publicată la o editură internațională, 7 articole publicate în 
volume ISI Proceedings, 18 articole publicate în reviste indexate în bazele de date 
internaționale și 16 lucrări publicate în reviste și volume cu ISBN sau ISSN. 

În cadrul capitolului 2 am aprofundat domeniile de cercetare prezentând cele mai 
importante contribuții personale pe principalele direcții. 

Utilizarea tehnologiilor moderne, pentru modelarea econometrică a datelor, în 
vederea asigurării unei dezvoltări durabile, a devenit un proces obligatoriu odată cu 
integrarea României în Uniunea Europeană. În acest sens, principalele studii prezentate sunt: 
Economic growth, energy consumption impact on greenhouse gases: testing environmental 
curves hypotheses on EU countries (2020), Relations between income inequality, economic 
growth and poverty threshold: new evidences from eu countries panels (2019), The Effect of 
Remittances on Poverty in the Emerging Countries of the European Union Sustainability 
(2019), Impact of Renewable Energy Consumption on Economic Growth: Evidence from 
European Union Countries (2018), Impact of Economic Growth and Energy Consumption on 
Greenhouse Gas Emissions: Testing Environmental Curves Hypotheses on EU Countries 
(2018) și Estimation and Forecasts for the Share of Renewable Energy Consumption in Final 
Energy Consumption by 2020 in the European Union (2018).  
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Studiile sunt motivate de principalele direcții stabilite de Uniunea Europeană, și 
vizează cercetări la nivelul statelor Uniunii Europene, privind importanța diferiților indicatori 
macroeconomici pentru realizarea unei economii inteligente, a unei societăți în care politicile 
și acțiunile sociale, economice și de mediu să fie interconectate, astfel încât, să asigure o 
dezvoltare durabilă, cu standarde de viață ridicate pentru cetățeni. Într-un mediu dinamic, 
hiper-conectat şi extrem de mobil, fiecare țară are nevoie de informaţii în timp real şi de timpi 
de reacţie foarte mici, pentru a fi în stare să acţioneze potrivit cerințelor strategiei UE, pentru 
a satisface condițiile impuse de Uniunea Europeană, dar și pe proprii cetățeni. Tehnicile 
moderne bazate pe programe software, din ce în ce mai performante, oferă un puternic suport 
informaţional pentru analiza indicatorilor macroeconomici și adoptarea celor mai eficiente 
soluții pentru desfăşurarea unor activităţi care se impun atât la nivel micro cât și 
macroeconomic. 

Investigarea sistemelor de asistare a deciziilor, în timpul cercetării de doctorat au 
deschis drumul spre studiul sistemelor informatice în era societății informaționale. Astfel, 
plecând de la modelul de simulare, privind adoptarea deciziilor în condiții de incertitudine, 
dezvoltat în perioada studiilor doctorale, mi-am continuat cercetarea în cadrul celei de-a doua 
direcții abordate, rolul tehnologiilor IT în adaptarea sistemelor informatice la cerințele 
societății informaționale, iar din multiplele studii realizate, am prezentat în cadrul tezei de 
abilitare următoarele lucrări: Modeling and simulating a call center activity (2018), Building 
Personalized Customer Relationships Using a CRM System (2017),  Decision-making process 
assistance using precision tree module of Palisade Decision Tools Suite (2015). 

În economia digitală, utilizarea tehnologiilor în timp real și a soluţiilor inteligente, 
schimbă radical modalitatea companiilor de a face afaceri, redefinind viteza cu care 
companiile acţionează și oferind o gamă largă de oportunităţi pentru acestea, astfel încât, am 
abordat a treia direcție de cercetare, implementarea unor noi modele de afaceri în era 
economiei digitale. Potenţialul aplicaţiilor mobile pentru accesarea datelor şi informaţiilor în 
timp real, modifică pieţele și permit angajaţilor să acceseze în orice moment şi din orice 
locaţie, informaţii de afaceri sau date noi. În acest sens dintre studiile realizate, în teza de 
abilitare am prezentat: Intelligent agents as it support for companies (2014), Optimizing 
Quality of a System Based on Intelligent Agents for E-Learning (2014).  

În economia mileniului III, tehnologia informației și a comunicațiilor şi accesul la 
Internet, a transformat întregul spectru social, devenind o necesitate atât pentru companii, dar 
și pentru educație, administrație, medicină, utilizarea tehnologiilor moderne fiind esențială 
pentru supraviețuirea într-o societate digitală.  

În cadrul capitolului 3, este prezentată evoluţia activităţii didactice, academice şi 
profesionale. În prezent activez ca profesor în cadrul Departamentului de Statistică și 
Informatică Economică, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerii, Universitatea din 
Craiova. Parcursul ştiinţific, academic şi profesional acoperă o perioadă de peste 28 de ani 
într-un domeniu de maximă importanță pentru evoluția tuturor sectoarelor economico-sociale, 
Informatica Economică. În întreaga activitate am câștigat o experiență profesională și 
științifică bogată, materializată într-o serie de studii interdisciplinare. 

Partea dedicată activității academice se materializează în relevanţa şi impactul 
propriilor rezultate ştiinţifice, în capacitatea de a îndruma studenţi, masteranzi sau tineri 
cercetători pentru diferite concursuri și olimpiade sau pentru elaborarea lucrărilor de licență și 
disertație, de a conduce anumite demersuri şi procese în cadrul proiectelor de cercetare-
dezvoltare, dar şi în propriile competenţe didactice. 

Sinteza activităţilor de cercetare relevă, între altele, 14 cărţi ca unic autor, coautor la 4 
volume colective, dintre care 3 publicate în edituri din străinătate, la 12 cărți de specialitate, 
dintre care una publicată într-o editură din străinătate, 13 cărți cu caracter didactic, realizarea 
a 35 de articole și studii (din care 10 ca unic autor) publicate în reviste ISI sau în reviste 
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publicate în cel puțin în 2 baze de date internaționale recunoscute CNCS, participarea la peste 
90 de conferințe internaționale, dintre care 57 lucări au fost publicate în ISI Proceedings sau 
Proceedings cu ISBN.  

Lucrul în echipe de cercetare s-a concretizat în participarea ca cercetător în 3 proiecte 
de cercetare câștigate prin competiție în cadrul CNCSIS, și membru în 3 proiecte cu mediul 
de afaceri, dar și ca membru în nenumărate comisii de îndrumare și evaluare a doctoranzilor 
de la Universitatea din Craiova și Universitatea de Vest din Timișoara. Totodată, 
performanțele profesionale sunt evidențiate și de faptul că fac parte din asociații profesionale 
și sunt membru în comitetele de redacție a revistelor internaționale în calitate de editor șef 
(Journal of Economics and International Business Management), editor asociat (International 
Journal of Computational Intelligence Techniques), precum și membru în comitetul științific 
de revizori la 17 reviste indexate în baze de date internaționale importante (4 ISI). 

Capacitățile și performanțele profesionale sunt materializate atât la nivelul 
departamentului, prin participarea la restructurarea planurilor de învățământ și la reacreditarea 
programelor educaționale de licență și master ale specializării de Informatică Economică, cât 
și la nivelul facultății, unde ca membru al consiliului Facultății de Economie și Administrarea 
Afacerilor, mi-am adus aportul în strategia de dezvoltare a facultăţii şi a planurilor 
operaţionale. 

 
Partea a doua, este dedicată planului de dezvoltare a carierei profesionale pe termen 

mediu şi lung. Planul este conceput pornind de la realizările personale şi ale echipelor de 
cercetare al cărui membru sunt, având ca motivaţie principală atingerea obiectivelor strategice 
ale structurilor din care fac parte: departament, facultate, universitate. Planul de dezvoltare a 
carierei este detaliat pe dezvoltarea activităţii didactice, inclusiv prin pregătirea doctoranzilor 
în domeniul Informatică Economică şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, prin 
continuarea cercetărilor efectuate pe cele 3 direcții prezentate şi abordarea unor noi direcţii de 
cercetare. Sunt prezentate liniile directoare ale cercetării ştiinţifice în domeniul Informatică 
Economică şi a altor domenii de interes complementare. Perspectiva academică se bazează şi 
pe obţinerea diplomei de abilitare, acest pas asigurând statutul de conducător de doctorat în 
specializarea Informatică Economică, în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea 
Afacerilor, Universitatea din Craiova.  
  

În partea dedicată Referinţelor bibliografice, sunt trecute lucrările reprezentative 
selectate pentru prezentarea direcțiilor de cercetare, lista lucrărilor propii și sursele 
bibliografice ale lucrărilor prezentate în teza de abilitare. 

 
În cadrul tezei de abilitare, reunesc o parte dintre cele mai relevante publicații ca autor 

și co-autor de cărți și articole științifice. În acest sens, contribui într-o manieră 
interdisciplinară la literatura științifică din domeniul Informatică Economică, în principal, dar 
și din domeniile Macroeconomie, Microeconomie și Management. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bioinfopublication.org/journal.php?opt=azjou&jouid=BPJ0000221&detail=indexin
http://www.bioinfopublication.org/journal.php?opt=azjou&jouid=BPJ0000221&detail=indexin


 

NEW CHALLENGES OF THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES TO ENSURE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

Summary 
 
 
The habilitation thesis entitled "New challenges of using modern technologies in order 

to ensure sustainable development", summarizes part of the professional, scientific and 
research activity carried out after the completion and support of the doctoral thesis (November 
1997, University of Craiova). The qualification thesis is divided into two parts: 

(1) a review of the main results obtained in the scientific and didactic research, 
achieved after the completion of the doctoral work, including a brief presentation 
of the evolution of the academic, scientific and professional career on 
interdisciplinary thematic directions;  

(2) future directions of academic career development, in the global context of 
significant and topical scientific achievements in the field of "Economic 
Informatics".  

 
The research activity from the postdoctoral period was based on team work and 

carrying out interdisciplinary studies, being carried out on three research directions in the 
field of Economic Informatics, relevant in terms of importance and originality: 

• use of modern technologies for econometric data modeling, in order to ensure 
sustainable development, 

• the role of IT technologies in adapting information systems to the requirements of 
the information society, 

• implementation of new business models in the digital economy era.  
 
These research directions are correlated with the didactic and scientific activity carried 

out as a university professor at the Department of Statistics and Economic Informatics, the 
Faculty of Economics and Business Administration, within the University of Craiova, as well 
as with the research projects in which I am an active participant. The research directions in 
which I work are interdependent and interact with each other, producing results with impact 
and applicability in the areas in which they are published. These contributions have generated 
a number of citations, some of them being published in top journals, listed by ISI Thomson. 

 
Summary of the thesis by chapters: 
Chapter 1 makes an introduction to the evolution of research approaches and areas of 

interest, through a generic presentation of the research fields. 
The first direction, the use of modern technologies for econometric modeling of data, 

in order to ensure sustainable development, includes a number of issues that come to complet 
the main scientific concerns of the doctoral period, because any decision support system is 
based on data analysis and synthesis, systematizing, correlating and grouping the data so as to 
obtain information that highlights the factors that positively or negatively influence 
performance, and at the same time contributes to a sustainable development. 

Starting from the UN 2030 Agenda, where achieving sustainable development has also 
become a priority for the governments of the Member States of the European Union (EU), this 
research direction, through the complexity of the analyzes from several perspectives, through 
the use of a modern software, can be the starting point to see the state of the EU countries in 
achieving the set objectives and take measures at national and European level, to promote a 
dynamic economy based on environmental protection, so that the present generations can 
cover their needs, without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs. The results of the research in this direction were materialized in a published book, 6 
articles published in ISI journals, 5 articles in ISI Proceedings volumes, 3 articles in journals 
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indexed in the recognized CNCSIS international databases, 5 papers published in journals and 
volumes with ISBN or ISSN. 

A fundamental element of my didactic and scientific activities, is to highlight the role 
of IT technologies in adapting the information systems to the demands of the information 
society, because the companies of the third millennium need high performance information 
systems, in which the data are presented to the managers directly, quickly and synthetically, in 
order for them to take the decisions, as much as possible, in real time. This research direction 
was facilitated by the experience gained as an economist, but also by the permanent 
collaboration with the business environment. To meet the demands of a dynamic and ever-
changing market, to win against competition and to meet customer expectations, each 
company must demonstrate flexibility and ongoing business innovation, which means 
implementing the best performing software solutions that can lead to an increase of the 
performance of the activity carried out. To this end, in choosing the best software solutions 
for business process management, analysts use appropriate techniques and programming 
languages for modeling business processes, to detail them as accurately as possible and to 
make them known to software developers. The results of the research in this direction were 
materialized in the creation of 23 books published by prestigious publishers, the publication 
of 2 articles in ISI Proceedings volumes, 7 articles in journals indexed in international 
databases and 23 papers published in journals and volumes with ISBN or ISSN. 

The digital economy and the need to process information quickly and in a synthetic 
way, relevant, with possibilities for forecasting and advanced analysis made me approach the 
third direction, the implementation of new business models in the digital economy era, so as 
to add a plus in performance and speed, flexibility and complexity to the analyzes performed. 
The existence of an increasingly strong competition, has determined the companies to 
increase the quality level of the goods and services offered, to reduce the processing time of 
the orders, while minimizing the costs, which obviously leads to increased profits. Thus, 
companies in the digital economy are becoming more intelligent, creating huge opportunities 
for the development of new products and services. At the same time, due to the increasing 
popularity of portable devices equipped with Internet connections, there is a rapid expansion 
of the activity of companies to mobile environments and eBusiness, but also to the use of a 
new technology that supports innovation, respectively, virtual reality. The research findings 
have resulted in 2 books, including one published by an international publisher, seven articles 
published in ISI Proceedings volumes, 18 articles published in journals indexed in 
international databases and 16 papers published in journals and books with ISBN or ISSN. 

In chapter 2, I have deepened the research fields presenting the most important 
personal contributions on the main directions. 

The use of modern technologies for econometric modeling of data in order to ensure 
sustainable development has become a mandatory process with Romania's integration into the 
European Union. In this regard, the main studies presented are: Economic growth, energy 
consumption impact on greenhouse gases: testing environmental curves hypotheses on EU 
countries (2020), Relations between income inequality, economic growth and poverty 
threshold: new evidences from eu countries panels (2019), The Effect of Remittances on 
Poverty in the Emerging Countries of the European Union Sustainability (2019), Impact of 
Renewable Energy Consumption on Economic Growth: Evidence from European Union 
Countries (2018), Impact of Economic Growth and Energy Consumption on Greenhouse Gas 
Emissions: Testing Environmental Curves Hypotheses on EU Countries (2018) și Estimation 
and Forecasts for the Share of Renewable Energy Consumption in Final Energy Consumption 
by 2020 in the European Union (2018). 
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The studies are motivated by the main directions established by the European Union, 
and target research at the level of the European Union states, regarding the importance of the 
different macroeconomic indicators for achieving an intelligent economy of a society in 
which the social, economic and environmental policies and actions will be interconnected, so 
as to ensure a sustainable development, with standards of high life for citizens. In a dynamic, 
hyper-connected and highly mobile environment, each country needs real-time information 
and very short reaction times, in order to be able to act according to the requirements of the 
EU strategy, to meet the conditions imposed by the European Union, but also by its own 
citizens. Modern techniques based on increasingly efficient software programs offer a 
powerful informational support for the analysis of macroeconomic indicators and the adoption 
of the most efficient solutions for carrying out activities that are required at both micro and 
macroeconomic level. 

Investigation of decision support systems during doctoral research paved the way for 
the study of information systems in the era of information society. Thus, starting from the 
simulation model regarding the adoption of decisions in conditions of uncertainty, developed 
during the period of doctoral studies, I continued my research in the second direction, the role 
of IT technologies in adapting the information systems to the requirements of the information 
society, and from the multiple studies carried out, I presented in the habilitation thesis the 
following works: Modeling and simulating a call center activity (2018), Building 
Personalized Customer Relationships Using a CRM System (2017),  Decision-making process 
assistance using precision tree module of Palisade Decision Tools Suite (2015). 

In the digital economy, the use of real-time technologies and smart solutions, radically 
changes the way companies do business, redefining the speed at which companies operate and 
providing a wide range of opportunities for them, so I approached the third research direction, 
the implementation of new business models in the digital economy era. The potential of 
mobile applications to access data and information in real time, change markets and allow 
employees to access at any time and from any location, business information or findings. In 
this sense, from the studies conducted, in the habilitation thesis I presented: Intelligent agents 
as it support for companies (2014), Optimizing Quality of a System Based on Intelligent 
Agents for E-Learning (2014). 

In the economy of the third millennium, information and communication technology 
and access to the Internet, has transformed the entire social spectrum, becoming a necessity 
for both companies, but also for education, administration and medicine, the use of modern 
technologies being essential for survival in a digital society. 

 
In chapter 3, the evolution of the didactic, academic and professional activity is 

presented. Currently I work as a professor in the Department of Statistics and Economic 
Informatics, the Faculty of Economics and Business Administration, University of Craiova. 
The scientific, academic and professional path covers a period of over 28 years in an area of 
maximum importance for the evolution of all economic-social sectors, Economic Informatics. 
In my entire activity I have gained a rich professional and scientific experience, materialized 
in a series of interdisciplinary studies. 

The dedicated part of the academic activity materializes in the relevance and impact of 
my own scientific results, in the ability to guide students, masters or young researchers for 
different competitions and olympiads or for the elaboration of the bachelor and dissertation 
works, to lead certain steps and processes within the research-development projects, but also 
within their own teaching competences. 

The synthesis of my research activities reveals, among others, 14 books as sole author, 
co-author on 4 collective volumes, of which 3 published by foreign publishers, 12 specialized 
books, of which one published by a foreign publishing house, 13 books with didactic 
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character, carrying out 35 articles and studies (of which 10 as a single author) published in ISI 
journals or in magazines published in at least 2 international databases recognized by CNCS, 
participation in over 90 international conferences, of which 57 works have been published in 
ISI Proceedings or Proceedings with ISBN. 

 
Working in research teams resulted in participating as a researcher in 3 research 

projects won by competition within CNCSIS, and member in 3 projects with the business 
environment, but also as a member in countless commissions for guidance and evaluation of 
doctoral students from the University of Craiova and the Western University of Timisoara. At 
the same time, the professional performances are also highlighted by the fact that they I am 
part of professional associations and I am a member of the editorial committees of the 
international magazines as editor-in-chief (Journal of Economics and International Business 
Management), associate editor (International Journal of Computational Intelligence 
Techniques) , as well as a member of the scientific committee of reviewers in 17 journals 
indexed in important international databases (4 ISI). 

 
The professional capacities and performances are materialized both at the department 

level, by participating in the restructuring of the curricula and in the re-accreditation of the 
bachelor's and master's educational programs of the Economic Informatics specialization, as 
well as at the faculty level, where as a member of the council of the Faculty of Economics and 
Business Administration, I brought my contribution to the strategy of developing the faculty 
and the operational plans. 
 

The second part is dedicated to the medium and long term career development plan. 
The plan is designed starting from the personal achievements and of the research teams of 
which I am a member, having as main motivation the achievement of the strategic objectives 
of the structures of which I belong: department, faculty, university. The career development 
plan is detailed on the development of the didactic activity, including by preparing the PhD 
students in the field of Economic Informatics and the development of the scientific research 
activity, by continuing the researches carried out on the 3 presented directions and 
approaching new research directions. The guidelines of the scientific research in the field of 
Economic Informatics and other complementary fields of interest are presented. The academic 
perspective is also based on obtaining the habilitation diploma, this step ensuring the status of 
doctoral supervisor in the Economic Informatics specialization, within the Faculty of 
Economics and Business Administration, University of Craiova. 
 

In the part dedicated to bibliographic references, there are mentioned the 
representative works selected for the presentation of the research directions, the list of my 
own works and the bibliographic sources of the works presented in the habilitation thesis. 

 
In the habilitation thesis, I gather some of the most relevant publications as author and 

co-author of books and scientific articles. In this sense, I contribute in an interdisciplinary 
way to the scientific literature in the field of Economic Informatics, mainly, but also in the 
fields of Macroeconomics, Microeconomics and Management. 
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