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Rezumat 
 

 Teza de abilitare relevă principalele realizări științifice, profesionale și academice, pe 
direcții tematice disciplinare și interdisciplinare, documentate prin articolele publicate, alături de 
planul strategic de evoluție și dezvoltare a carierei universitare, fiind structurată pe două părți 
esențiale. Obiectivele statuate și urmărite în cadrul tezei fac referire la dezvoltarea contribuțiilor 
proprii la literatura de specialitate teoretică și empirică privind impactul migrației internaționale 
asupra pieței muncii și economiilor gazdă din Uniunea Europeană, dar și la evidențierea 
realizărilor profesionale și academice din ultimii ani. 
 Prima secțiune a tezei de abilitare surprinde numeroase contribuții științifice proprii 
referitoare la coordonatele fundamentale ale pieței europene a muncii, importanța condițiilor de 
muncă și a modelelor de flexisecuritate, respectiv la efectele imigrației asupra economiilor gazdă 
și performanței nativilor și migranților pe piața muncii în termeni de ocupare/ șomaj. Astfel, 
activitatea de cercetare științifică întreprinsă după confirmarea titlului de doctor în decembrie 2012 
a fost centrată pe aprofundarea cunoștințelor privind interdependențele dintre migrația 
internațională, performanța pieței muncii și dezvoltarea economică a țărilor gazdă ale migranților, 
cu accent pe spațiul Uniunii Europene.  
 Migrația internațională reprezintă o provocare majoră pentru Uniunea Europeană în 
economia mondială contemporană, sub egida globalizării și integrării regionale, fiind larg 
modelată de dezvoltările socio-economice, contextul geopolitic și dependențele reciproce sporite 
între economii. Totodată, mobilitatea forței de muncă în Uniunea Europeană este un pilon 
primordial al procesului de integrare economică europeană și una dintre libertățile fundamentale 
de circulație recunoscute statelor membre prin tratatele constitutive, având importante consecințe 
economice. Cu toate acestea, reticența și anxietatea nativilor față de imigranții din principalele țări 
gazdă și amplitudinea acestui fenomen au generat numeroase dezbateri și decizii ale 
responsabililor de politică la nivel global, în timp ce Uniunea Europeană se confruntă cu această 
provocare, inclusiv sub riscul dezintegrării ca urmare a Brexit-ului, migrația rămânând una din 
temele cheie avansate pe agenda negocierilor purtate în acest sens de oficialii europeni. Prin 
urmare, studiile configurate pe tematica migrației internaționale în Uniunea Europeană trebuie să 
fie completate prin alte analize comprehensive ale fluxurilor de migrație economică și umanitară 
(refugiați, solicitanți de azil) care surprind importanța coordonatelor socio-economice și 
psihologice și a provocărilor întâmpinate mai ales de imigranții nou-veniți, pentru a asigura 
cunoștințele substanțiale necesare pentru dezvoltarea de noi politici de migrație și integrare, cu 
efecte pozitive în cascadă asupra nativilor, migranților, economiilor gazdă și de origine.    
 Prima parte a tezei de abilitare include patru capitole, fiecare urmând o direcție de 
cercetare subsecventă, integrată prin publicarea unui articol științific original într-unul din 
jurnalele ISI recunoscute cu scor de influență absolut (AIS) pozitiv, pe domeniul fundamental 
științe economice (economie), respectiv domeniile științe sociale și științe.  

În cadrul unei direcții de cercetare preliminare (Capitolul 1), demersul întreprins s-a axat 
pe coordonatele fundamentale ale modelelor de flexisecuritate pentru zece state membre ale 
Uniunii Europene din Europa Centrală și de Est, atât prin prisma eforturilor întreprinse la nivel 
național, dar și a efectelor asupra lucrătorilor și a activității economice în ansamblu. Contribuțiile 
proprii au condus la formarea de clustere care au permis gruparea țărilor analizate în funcție de 
performanțele realizate sub aspectul a trei dimensiuni esențiale ale flexisecurității, respectiv 
flexibilitatea numerică externă, securitatea (siguranța) venitului  și a ocupării. 



De asemenea, o atenție sporită a fost acordată dezvoltării unui cadru general de analiză și 
evaluare a condițiilor de muncă în Europa și a măsurilor de flexisecuritate asociate, ca vectori 
principali ai productivității muncii și creșterii economice, aspecte evidențiate în Capitolul 2. 
Rezultatele obținute și contribuțiile candidatului au scos în evidență faptul că țările din Europa 
Centrală și de Est au un program de lucru mai puțin flexibil comparativ cu celelalte state membre 
ale Uniunii Europene, în timp ce estimările privind interdependența dintre flexisecuritate și 
calitatea locului de muncă au subliniat contribuții pozitive esențiale ale dimensiunilor specifice 
condițiilor de muncă și flexibilității numerice externe la creșterea productivității muncii, a PIB-
ului per capita, respectiv la reducerea riscului de sărăcie. 

O amplă cercetare interdisciplinară a fost întreprinsă pentru a examina factorii modelatori 
ai fluxurilor de imigranți la nivelul Uniunii Europene, precum și consecințele economice ale 
acestora asupra celor mai vizate zece țări de destinație ale migranților, inclusiv în contextul Brexit-
ului (Capitolul 3). Astfel, a fost luată în considerare amplitudinea fluxurilor de migrație în Europa, 
alături de provocările aduse de decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană, dar și 
dimensiunea umanitară a fenomenului migratoriu (refugiați, solicitanți de azil). Scopul urmărit în 
acest sens a fost identificarea de modalități specifice prin care migranții pot contribui la dezvoltarea 
economică sustenabilă a țărilor gazdă, prin nuanțarea beneficiilor în cascadă induse asupra 
nativilor, populației străine rezidente, performanței pieței muncii și activității economice în 
ansamblu. Un set complex de metode și modele macroeconometrice bazate pe efecte fixe, analiză 
spațială și modelarea prin ecuații structurale a fost aplicat asupra unui panel echilibrat format din 
zece țări gazdă din Uniunea Europeană. Analiza a fost efectuată într-o manieră distinctă pentru 
fluxurile de migrație economică și umanitară (solicitanți de azil), considerate de-a lungul  a două 
perioade de timp, 2000-2015 și 2000-2019 (anul 2019 fiind avansat ca un prim deadline în 
contextul negocierilor Brexit). Rezultatele obținute și contribuțiile științifice proprii au relevat 
faptul că fluxurile de migrație economică sunt modelate în principal de rezultatele/performanța la 
nivelul pieței muncii, în timp ce efectele pozitive primordiale ale imigrației sunt induse asupra 
produsului intern brut per capita și gradului de ocupare a forței de muncă, atât în rândul nativilor, 
cât și al populației străine. 

În baza rezultatelor anterioare obținute în activitatea de cercetare științifică, accentul a fost 
pus pe evaluarea strategiilor fundamentale, a politicilor și mecanismelor de integrare a migranților 
și solicitanților de azil/refugiaților în economiile gazdă, respectiv inserția acestora pe piața muncii, 
aspecte studiate în cadrul unei echipe extinse de cercetători (Capitolul 4). Demersul științific a fost 
continuat într-o abordare interdisciplinară (economie și socio-psihologie). Prin urmare, împreună 
cu un alt coleg de la o universitate din România și un coleg afiliat unei universități străine 
(Universitatea din Belgrad, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Psihologie) și urmând o 
inițiativă și structură de cercetare europeană privind integrarea minorităților de imigranți etnici 
(International Ethnic and Immigrant Minorities' Survey Data Network, COST Action 16111 – 
European Cooperation in Science and Technology), candidatul a dezvoltat o nouă cercetare privind 
integrarea imigranților pe piața europeană a muncii la interferența dintre economie și socio-
psihologie. O analiză pe două direcții de cercetare a fost compilată pentru a surprinde coordonatele 
economice și psiho-sociale esențiale pentru integrarea migranților pe piața muncii la nivelul a zece 
economii gazdă din Uniunea Europeană, targetate în principal de imigranți (și anume UE-10: 
Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Germania, Austria, Suedia, Italia și Spania). 
Accentul a fost pus pe sublinierea importanței trăsăturilor socio-psihologice pentru participarea 
activă a imigranților pe piața muncii, urmărind o extrapolare (2000-2019) a factorilor care pot 
facilita sau complica procese similare în viitor. Rezultatele indică faptul că o creștere a gradului 



de implicare în societate (participarea la acțiunile comunităților locale) și îmbunătățirea satisfacției 
privind standardul de viață (bunăstarea subiectivă) generează efecte pozitive asupra gradului de 
integrare a migranților în economiile gazdă (inserție pe piața muncii) deoarece acestea tind să 
inducă o creștere a ratelor de ocupare pentru populația străină. Pe de altă parte, un impact negativ 
este determinat de excluziunea socială și nivelul scăzut al securității locului de muncă, în timp ce 
lipsurile materiale reduc de asemenea oportunitățile de ocupare ale populației străine din țările 
gazdă și participarea lor activă la piața muncii. 

Cea de-a doua parte a tezei de abilitare include două capitole referitoare la (i) planul 
strategic de evoluție și dezvoltare a propriei cariere profesionale, științifice și academice (Capitolul 
1) care include și o scurtă prezentare a pregătirii profesionale și a carierei universitare, dar și la (ii) 
numeroase aprecieri și considerente, respectiv direcții de cercetare științifică și obiective generale, 
profesionale și academice configurate pentru dezvoltarea carierei universitare (Capitolul 2).   

În ceea ce privește activitatea didactică, numeroase eforturi susținute au fost întreprinse de 
candidat pentru a face performanță în cariera academică, avansată de numeroasele colaborări 
naționale și internaționale stabilite cu colegi de la diferite universități din România și din 
străinătate. Astfel, candidatul a dezvoltat o serie de sesiuni speciale de predare online și dezbateri 
între studenții săi și cei din Marea Britanie (University of East Anglia, School of Economics) la 
cursurile de Economie mondială și Integrare economică europeană. Aceste sesiuni de predare 
implementate prin Skype și Google Hangouts au o componentă inovativă puternică și asigură un 
nivel ridicat de transfer de cunoștințe.   

Mai mult, prin îmbinarea activității de cercetare cu cea de predare, candidatul aduce în 
actul didactic cunoștințe esențiale de utilizare a diferitelor programe software informatice și 
econometrice (Eviews, Stata, RStudio), prin centrarea atenției asupra priorităților de educație 
pentru tineri regăsite la nivel european legate de îmbunătățirea gradului de furnizare a 
oportunităților educaționale adaptate nevoilor indivizilor și cerințelor pieței muncii. În acest sens, 
întreaga activitate didactică este organizată astfel încât studenții să dobândească abilitățile și 
cunoștințele necesare pentru inserția pe piața muncii (obținerea unui loc de muncă, menținerea 
acestuia și avansarea/promovarea pe diferite funcții). Totodată, în calitate de director al centrului 
de cercetare East European Center for Research in Economics and Business (ECREB), candidatul 
a implicat în mod constant tinerii/studenții de la ciclul de licență și master în activitățile de 
cercetare dezvoltate în cadrul centrului, facilitându-le acestora participarea la numeroase prelegeri 
susținute de profesori de prestigiu din țară și străinătate, precum și la programe de formare 
profesională și workshopuri multidisciplinare special configurate pe sistemul educației duale care 
implică atât profesori universitari (învățământ terțiar), cât și reprezentanți ai diferitelor 
companii/mediului de afaceri, combinând învățarea în școală cu practica la locul de muncă. 
Această abordare comprehensivă asigură dobândirea de noi abilități și competențe îmbunătățite, 
care sunt complementate prin aptitudinile „soft” transversale (precum abilitatea de a comunica, de 
a adopta decizii, leadership, participare activă, atitudine pozitivă) care merg mână în mână cu 
dezvoltarea abilităților antreprenoriale și digitale.     

Uniunea Europeană subliniază accentul deosebit de important care trebuie pus pe 
„facilitarea accesului, participării și performanțelor de învățare pentru persoanele dezavantajate, 
reducând astfel disparitățile de învățare; dar și ..... susținerea și evaluarea noilor abordări axate pe 
reducerea decalajelor privind accesul și utilizarea tehnologiilor digitale în educația formală și non-
formală” (Comisia Europeană, 2018). Candidatul abordează aceste aspecte în activitatea 
întreprinsă identificând nevoile de abilități digitale prezente și viitoare ale studenților pentru 
diferite profesii, într-o abordare incluzivă și echitabilă. 



Rezultatele activității de cercetare științifică teoretică și aplicativă, realizată cu precădere 
după confirmarea titlului de doctor în decembrie 2012, au fost materializate, pe de o parte, în 
publicarea a numeroase articole științifice originale în jurnale cotate ISI și în alte reviste indexate 
în baze de date internaționale sau volume colective ale diferitelor manifestări științifice, precum 
și, pe de altă parte, în articole prezentate la conferințe naționale și internaționale, inclusiv în calitate 
de invitat special (keynote speaker sau chairman de secțiune). Prin urmare, contribuția științifică 
proprie este relevată, per ansamblu, de 8 articole ISI (publicate în reviste cotate ISI cu AIS nenul, 
2 articole fiind premiate la nivel național), 4 articole ISI Proceedings, 23 articole publicate în 
diferite jurnale economice indexate în baze de date internaționale, 38 de articole prezentate la 
conferințe naționale și internaționale (majoritatea publicate în volume colective), 2 cărți publicate 
la edituri naționale, 1 capitol în carte internațională. 

În același timp, rezultatele activității de cercetare sunt subliniate de numeroase proiecte și 
granturi naționale și internaționale, câștigate, coordonate și/sau implementate de candidat în 
calitate de director, responsabil, membru în echipa de management (asistent de proiect), membru, 
trainer, expert. Sumativ, candidatul a fost implicat în 12 proiecte finanțate din diferite surse 
naționale și internaționale, incluzând proiecte/ granturi de cercetare, dar și alte proiecte co-
finanțate din Fondul Social European.  

Prestigiul profesional este relevat și de calitatea de membru în câteva zeci de organizații 
educaționale, asociații profesionale și științifice, rețele de cercetători și platforme colaborative de 
cercetare, comitete editoriale și de recenzie ale unor conferințe internaționale, respectiv evaluator 
extern al universității GUST (Kuwait), recenzor pentru câteva jurnale ISI și alte reviste indexate 
în baze de date internaționale, aspecte detaliate în Curriculum vitae. 

Candidatul a dezvoltat numeroase colaborări cu cercetători și profesori de la diferite 
universități și institute de cercetare din țară și străinătate, organizând și coordonând multiple 
evenimente științifice, inclusiv o conferință internațională (septembrie 2018). 

Începând cu luna iunie 2018, candidatul este director al East European Center for Research 
in Economics and Business (ECREB) și coordonează întreaga activitate de cercetare derulată în 
cadrul centrului de către angajați și membri asociați interni și externi, pe opt grupuri majore de 
cercetare. Totodată, în această calitate, candidatul organizează și gestionează toate evenimentele 
științifice realizate sub egida centrului ECREB (prelegeri internaționale, seminarii de cercetare, 
ateliere de lucru interdisciplinare, mese rotunde).  

Toate aceste coordonate fundamentale, dar și multe alte elemente detaliate în teza de 
abilitare, sunt argumente puternice care sprijină intenția candidatului de a aplica pentru obținerea 
atestatului de abilitare și conferirea calității de conducător de doctorat. 

 
 
 
 

 


