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REZUMAT 

Titlu:” Parteneriatul dintre mediul de afaceri, comunitate și mediul universitar în 

formarea resursei umane de calitate” 

Prezenta teză de abilitare abordează o problematică de mare interes și actualitate privind tema 

relației dintre mediul economic, comunitate și mediul de afaceri. Domeniul este de importanță 

crescândă în prezent, mai ales în condițiile în care o atenție tot mai mare este acordată 

deficiențelor sistemului de educație datorită lipsei de compatibilitate dintre competențe, 

aptitudini și pregătirea academică pe de-o parte și piața muncii (dinamică, oportunități de job) 

pe de altă parte, în țara noastră.  

Lucrarea cuprinde patru capitole. Primul capitol este structurat în trei părți, context științific, 

direcții de cercetare și structura tezei. Întrebarea la care am încercat să răspundem în această 

parte introductivă este în ce măsură calitatea şi stabilitatea resursei umane condiţionează în 

România accesul la sursele de finanţare şi reprezintă un aspect cheie al dezvoltării sectorului 

IMM. De asemenea, este prezentată opţiunea vehiculată ca alternativă de investire strategică a 

IMM-urilor româneşti și anume dezvoltarea resursei umane  

Capitolul doi se concentrează pe analiza modelelor de dezvoltare organizațională și a 

necesarului de expertiză sociologică la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii, precum și în 

unitățile de mangement a fondurilor europene destinate acestora şi reprezintă o valorificare a 

cercetărilor postdoctorale şi a activităţii ştiinţifice din domeniul unei arii interdisciplinare: 

sociologia organizațiilor și economie socială. Cele șase cercetări unitare care dau consistență 

direcției de cercetare în domeniul sociologiei organizațiilor sunt: „Bazele regionale socio-

economice ale integrării europene”, „Analiza şi evaluarea organizaţională a structurilor de 

gestionare a fondurilor europene în judeţul Timiş”, „Diagnoza mediului organizaţional public 

şi privat, respectiv profit şi nonprofit din judeţul Timiş, în domeniul Guvernanţei Tehnologiei 

Informaţiei”, „Modele de dezvoltare organizațională și rolul expertizei sociologice în 

creșterea competitivității IMM-urilor din România”, “Imaginea femeii manager în România-

implicaţii ale construcţionismului social” și “Rolul tehnologiei informației în dinamica și 

evoluția IMM-urilor în județul Timiș, România”. Acestora li se adaugă două studii care 

prezintă un profil al organizațiilor din domeniul economiei sociale precum și relația dintre 

mediul academic și comunitate prin intermediul masteratului de economie socială. 

Subcapitolul II.1 surprinde dimensiunile cantitative ale dezvoltării durabile economice şi 

sociale la nivel organizaţional şi a responsabilităţii sociale a sectorului IMM. Sunt 
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operaţionalizate concepte precum modelele de strategii şi investiţii, competitivitate 

organizaţională, construcţie organizaţională, încrederea în înstituţiile şi organizaţiile europene, 

responsabilitatea socială internă. Aportul aplicativ al acestui capitol se reflectă în identificarea 

gradului de dezvoltare şi competitivitate organizaţională a IMM-urilor din Timiş, 

inventarierea modelelor şi strategiilor de investiţii ale acestora, în special prin dezvoltarea 

resursei umane ca investiţie strategică. De asemenea este identificat gradul de responsabilitate 

socială internă a organizaţiilor economice selecţionate în eşantion, gradul de dezvoltare şi 

construcţie organizaţională, însoţit de nivelul de accesare a informaţiilor referitoare la 

contextul integrativ european (accesare fonduri, concurenţă, piaţa muncii, politici salariale şi 

de angajare/concediere, s.a.). Subcapitolul II.2 şase delimitează o altă dimensiune privind 

percepţia angajaţilor asupra capacităţii de gestionare din punct de vedere organizaţional şi 

instituţional a autorităţilor de management şi implementare din judeţul Timiş, în vederea 

absorbţiei fondurilor europene.  Este surprins gradul de informare asupra problematicii şi 

contextului integrării europene pe domeniul de activitate al organizaţiei, nivelurile de 

organizare-proiectare birocratică, gradului de construcţie vs. continuitate la nivel instituţional 

şi organizaţional, gradului de manifestare a bovarismului instituţional, gradul de asumare a 

profesiei şi identităţii instituţionale şi sunt identificate modelele de bună practică la nivel 

instituţional şi organizaţional din cadrul autorităţilor de management şi implementare a 

fondurilor europene în judeţul Timiş. Subcapitolul II.3 prezintă o cercetare asupra mediului 

organizațional public și privat, respectiv profit și non-profit din județul Timiș în privința 

rolului Guvernanței IT în dinamica și evoluția întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Ca o 

observație generală, rolul acesteia în IMM-uri nu este unul proactiv. Din punct de vedere 

organizațional dar și social, ponderea ridicată a locurilor de muncă în nișe strict specializate în 

domeniul IT deschide drumul deprofesionalizării pentru experții și inginerii români, alături de 

pericolul unei adaptări dificile pe termen lung la cerințele unei piețe a muncii foarte dinamică, 

în condițiile relocării bazelor operaționale ale multinaționalelor de profil din județul Timiș. 

Subcapitolul II.4 analizează modelele de dezvoltare organizațională și necesarului de 

expertiză sociologică la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii din Timișoara, evidențiind 

necesitatea unui parteneriat între mediul universitar și cel de afaceri. Subcapitolul II.5  

analizează rolul Guvernanței IT în dinamica și evoluția întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) 

din județul Timiș. O problemă acută este reprezentată de calitatea şi performanţa sistemului 

informatic dintr-o organizaţie. Cum poate tehnologia informaţională optimiza şi eficientiza 

activitatea într-o organizaţie este principal întrebare la care am încercat să oferim un răspuns. 

Subcapitolul II.6 evaluează în mod critic implicaţiile construcţionismului social în 
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reprezentările şi autopercepţia femeilor manager din România. Obiectivul cercetării este de a 

surprinde modul în care aestea interpretează factorii şi constrângerile care influenţează o 

carieră de succes. Subcapitolul II.7 evaluează critic parteneriatul dintre mediul universitar și 

sectorul economiei sociale prin intermediul masteratului de economie socială din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara. Subcapitolul II.8 prezintă profilul identitar al 

organizaţiilor economiei sociale din Timişoara, pe dimensiunile domeniu de activitate, 

grupuri ţintă beneficiare ale serviciilor, structură şi procese organizaţionale, indicatori de 

performanţă economică (scop economic), indicatori de performanţă socială (scop social), 

parteneriate cu mediul de afaceri, administraţia publică, comunităţi şi mediul educaţional.  

Capitolul III prezintă succinct principalele realizări științifice și profesionale ale 

candidatului. 

Capitolul IV prezintă ropunerea mea privind direcţia de dezvoltare a carierei universitare, 

având ca punct de plecare experienţa de 15 ani de cercetare şi predare în învăţământul 

sociologic universitar. Datorită profesiei şi practicii metodologice specifice domeniului  

sociologiei, am propus o structură centrată pe obiective pentru viitoarea evoluţie a carierei 

mele profesionale în învăţământul superior de specialitate, pe termen mediu și lung, atât pe 

componenta de cercetare, cât și cea didactică.  
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SUMMARY 

Title: "The partnership between the business environment, community and the 

academic environment in training human resources" 

This habilitation thesis addresses a topic of great interest regarding the relationship between 

the economic environment, community and the business environment. The field is of 

increasing importance nowadays, especially when the increasing attention is paid to the 

deficiencies of the education system due to the lack of suitability between competencies, 

skills and academic training on the one hand and the labor market (dynamic, job 

opportunities) on the other hand, in our country.  

The thesis contains four chapters. The first chapter is structured in three parts, the scientific 

context, the research directions and the structure of the thesis. The question that we have tried 

to answer in this introductory part is to what extent the quality and stability of human 

resources is conditional on access to financing sources in Romania and is a key aspect of the 

development of the SME sector. Also, presented is the option advertised as an alternative to 

the strategic investment of Romanian SMEs, namely the development of human resources.  

The second chapter focuses on the analysis of organizational development models and the 

need for sociological expertise at the level of small and medium enterprises as well as in the 

units of management of the European funds destined for them and represents a capitalization 

of postdoctoral research and scientific activity in an interdisciplinary area: Sociology of 

Organizations and Social Economy. The six unitary researches that are consistent with the 

research direction in the field of sociology of the organizations are: "The regional socio-

economic bases of the European integration", "The organizational analysis and evaluation of 

the European funds management structures in Timis County", "The diagnosis of the public 

organizational environment Private and profit and non-profit in Timis County, in the field of 

Information Technology Governance "," Organizational Development Models and the Role of 

Sociological Expertise in Increasing the Competitiveness of SMEs in Romania "," The Image 

of Woman Manager in Romania - implications of social constructivism "and" The Role of 

Information Technology in the Dynamics and Evolution of SMEs in Timis County, Romania 

". To these are added two studies showing a profile of social economy organizations as well 

as the relationship between the academic environment and the community through the masters 

of social economy. Subchapter II.1 captures the quantitative dimensions of sustainable 

economic and social development at organizational level and the social responsibility of the 

SME sector. Concepts such as strategies and investment models, organizational 
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competitiveness, organizational construction, trust in European institutions and organizations, 

and internal social responsibilities are being operationalized. The applicative contribut ion of 

this chapter is reflected in the identification of the development and organizational 

competitiveness of SMEs in Timis, the inventory of their investment models and strategies, 

especially by developing the human resources as a strategic investment. It also identifies the 

degree of internal social responsibility of the selected economic organizations in the sample, 

the level of development and organizational construction, together with the level of access to 

information regarding the European integration context (access to funds, competition, labor 

market, wage policies and employment / Dismissal etc.). Subchapter II.2 delimits another 

dimension regarding the employees' perception of organizational and institutional 

management capacity of the management and implementation authorities in Timis County, 

with a view to absorbing European funds. It is surprising that the level of information on the 

issue of European integration and the context of European integration on the organization's 

field of activity, the levels of organization-bureaucratic design, the degree of construction vs. 

Continuity at the institutional and organizational level, the degree of manifestation of 

institutional bovarism, the degree of assuming the profession and the institutional identity, 

and the models of good practice at the institutional and organizational level within the 

authorities of management and implementation of European funds in Timis County. 

Subchapter II.3 presents a research on the public and private organizational environment, 

namely profit and non-profit in Timis County, regarding the role of IT Governance in the 

dynamics and evolution of small and medium-sized enterprises (SMEs). As a general 

observation, its role in SMEs is not proactive. From an organizational and social point of 

view, the high share of jobs in niches specialized in the field of IT opens the way for 

deprofessionalization for Romanian experts and engineers, together with the danger of long-

term difficult adaptation to the requirements of a very dynamic labor market The conditions 

for the relocation of the operational bases of the multinationals from Timiş County. 

Subchapter II.4 analyzes the organizational development models and sociological expertise 

needs at the level of small and medium enterprises in Timisoara, highlighting the necessity of 

a partnership between the university and the business environment. Subchapter II.5 analyzes 

the role of IT Governance in the dynamics and evolution of small and medium enterprises 

(SMEs) in Timis County. An acute problem is represented by the quality and performance of 

an organization's information system. How can information technology optimize and 

streamline work in an organization is the main question we have been trying to answer. 

Subchapter II.6 critically assesses the implications of social constructivism in the 
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representation and self-perception of female managers in Romania. The objective of the 

research is to capture the way in which it interprets the factors and constraints that influence a 

successful career. Subchapter II.7 critically assesses the partnership between the university 

and the social economy sector through the Masters of Social Economy at the University of the 

West in Timişoara. Subchapter II.8  presents the identity profile of social economy 

organizations in Timisoara, on the size of the field of activity, target groups of beneficiaries of 

services, structure and organizational processes, indicators of economic performance 

(economic goal), social performance indicators (social purpose), partnerships With the 

business environment, public administration, communities and the educational environment.  

Chapter III summarizes the main scientific and  professional achievements of the candidate.  

Chapter IV presents my stance on the development of university careers, having as a starting 

point the experience of 15 years of research and teaching in university sociological education. 

Due to the profession and methodological practice specific to the field of sociology, I 

proposed a goal-oriented structure for the future evolution of my professional career in 

medium and long-term specialized higher education, both on the research and didactic 

component.  


