REZUMAT

Teza de abilitare intitulată „Managementul şi evaluarea utilizării durabile a
potenţialului productiv” prezintă în sinteză, realizările științifice, profesionale și
academice ale autorului – Conf. univ. dr. MIEILĂ Mihai – după obținerea titlului
științific de doctor și până în prezent. Autorul a obținut titlul de Doctor în Management în
anul 2006, în cadrul Academiei de Studii Economice București, Catedra de eficienţa
economică a investiţiilor şi progresului tehnic sub îndrumarea Prof. univ. dr. Ion Ioniţă.
Absolvent al Facultății de Ştiinţe Economice, din cadrul Universității Valahia din
Târgovişte, în anul 2000 autorul tezei de abilitare şi-a început activitatea profesională în
cadrul aceleiaşi instituţii, la Departamentul Contabilitate-Finanţe-Bănci unde activează şi
în prezent.
Pe parcursul celor şaptesprezece de ani de activitate, autorul a căutat permanent
dezvoltarea pregătirii profesionale prin: studii aprofundate de master: Finanţe şi Asigurări
(2000-2001); Executive MBA (2002-2004); Managementul proiectelor (2005-2006)
doctorat în domeniul management (2001-2006); cursuri de specialitate: auditor intern
pentru sisteme de managementul calităţii în educaţie (2006); curs managementul calităţii
în învăţământul superior (2013); curs de formator (2015).
În aceeaşi direcţie se înscriu şi alte activităţi desfăşurate, dintre care amintim:
participarea la cinci stagii de mobilitate, în Portugalia, Grecia, Spania şi Polonia;
efectuarea unui stagiu de documentare doctorală în Franţa; participarea ca membru în
asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale; efectuarea unui stagiu la Comisia
Europeană – Directoratul General pentru Întreprinderi şi Industrie.
Alegerea tematicii abordate în această teză de abilitare reprezintă, realizările
științifice, profesionale și academice, ale autorului deoarece tematica abordată reprezintă
domeniul său major de activitate continuă, profesională și științifică, o tematică de
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actualitate, ce ţine de valorificarea durabilă a potenţialului natural. Experiența personală
în managementului investiţiilor şi evaluării complexe a eficienţei acstora, este
concretizată prin activitatea de cercetare şi educație desfăşurată în cadrul Universității
Valahia din Târgovişte.
Principalele obiective ale studiilor și cercetărilor efectuate după obținerea titlului
științific de doctor, sunt concentrate pe trei direcții tematice majore, după cum urmează:
managementul investiţiilor, evaluarea măsurilor vizând dezvoltarea durabilă – cu accent
pe domeniile energiei şi agriculturii, evaluarea gradului de satisfacţie a resurselor umane.
Principalele teme de cercetare abordate au vizat: impactul şi factorii determinanţi
ai paradigmei energetice asupra dezvoltării economice în Uniunea Europeană; influenţa
taxelor de mediu asupra dezvoltării economice; transformările paradigmei agricole
naţionale sub influenţa politicilor locale; influenţa modelelor culturale asupra structurilor
de producţie agricolă; evaluarea rentabilităţii economice în exploataţiile agricole şi
creşterea eficienţei economice a acestora; impactul adoptării Politicii Agricole Comune
asupra structurilor de producție la nivel naţional şi european; influenţa fiscalităţii asupra
dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii; analiza productivităţii sectorului
agricol din România; impactul inflației și modificările reglementărilor fiscale asupra
ocupării forței de muncă; relația dintre politica monetară și ocuparea forței de muncă;
evaluarea satisfacţiei resurselor umane implicate în sectorul educaţional şi factorii
implicaţi.
Cea mai mare parte a rezultatelor activității de cercetare derulate din anul 2001 și
pană în prezent au fost publicate în diverse reviste sau in volumele unor conferințe de
specialitate, cotate ISI sau BDI, naționale si/sau internaționale, sau, au fost incluse in
cuprinsul unor cărți/capitole de cărți de specialitate publicate în edituri recunoscute
CNCSIS sau in edituri internaționale. Situația publicării rezultatelor se prezintă astfel:
şase cărți şi capitole de cărți de specialitate naționale și internaționale, în calitate de autor
unic, prim autor, coautor sau editor; patru articole științifice publicate în reviste cotate ISI
cu factor de impact mai mare ca 0; douăsprezece articole științifice publicate în reviste
indexate de cel puţin 2 din bazele de date internaţionale recunoscute (BDI); unsprezece
articole științifice publicate în volumele conferinţelor indexate ISI Proceedings sau
internaționale desfășurate în țară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN). Referitor la
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activitatea de cercetare, situația proiectelor câștigate prin competiție se prezintă astfel:
membru în echipa de implementare pentru un proiect internațional de cercetare şi
membru în echipa de implementare pentru un proiect național.
In ultimul capitol sunt prezentate direcțiile de dezvoltare viitoare ale carierei
profesionale, academice si științifice a autorului. Referitor la dezvoltarea activității de
cercetare viitoare, aceasta se axează pe continuarea cercetărilor deja începute precum și
pe găsirea de noi teme și metode de cercetare, în strânsă legătură cu preocupările actuale,
cu referire directă la aprofundarea mecanismelor de dezvoltare durabilă a potenţialului
natural.
Dezvoltarea ulterioară a carierei autorului tezei de abilitare cuprinde următoarele
direcţii: pregătirea doctoranzilor în domeniul managementului investiţiilor în proiecte de
dezvoltare durabilă şi analiza complexă a acestora utilizând cele mai avansate tehnici şi
metode econometrice, implicarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în cercetare,
continuarea elaborării şi publicării de materiale didactice pentru studenţi, îmbunătăţirea
continuă a metodelor de transfer de cunoştinţe studenţilor, colectarea feed-back-ului de la
studenţi, colegi şi colaboratori pentru îmbunătăţirea actvităţii de predare-învăţare, de
cercetare şi publicistică, extinderea colaborării cu agenţii economici din domeniul
utilizării potenţialului natural, extinderea colaborării cu cadrele didactice şi cercetătorii
de la alte universităţi şi institute de cercetare, continuarea activităţilor de cercetare
ştiinţifică pe bază de contract, continuarea activităţilor de publicare de articole şi
participare la conferinţe naţionale şi internaţionale, respectarea, în orice situaţie, a eticii
universitare.
Planurile şi direcţiile de dezvoltare a cercetărilor ştiinţifice au în vedere
următoarele arii tematice: managementul investiţiilor, investiţii directe şi finanţarea lor,
econometrie şi metode cantitative utilizate în activitatea economică.
De asemenea, se urmăreşte continuarea cercetării ştiinţifice pentru elaborarea unui
sistem de indicatori de evaluare a dezvoltării durabile; iniţierea cercetării ştiinţifice în
domeniul inovării colaborative în utilizarea durabilă a potenţialului natural; diseminarea
rezultatelor cercetării ştiinţifice prin participarea la conferinţe, considerând că acesta este
locul de discuţie şi de validare a acestora; colaborarea activă cu membrii Departamentelor
Management-Marketing şi Contabilitate-Finanţe-Bănci pentru realizarea de cercetări
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inter-disciplinare; încurajarea cercetării ştiinţifice în rândul studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor; coordonarea cercetării doctoranzilor în co-tutelă cu conducători de
doctorat din alte ţări.
Ultima secţiune a lucrării conţine referinţele bibliografice utilizate pentru
elaborarea tezei de abilitare.
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SUMMARY
The habilitation thesis entitled "Management and evaluation of the sustainable
usage of the productive potential" presents in summary the scientific, professional and
academic achievements of the author – Associate Professor MIEILĂ Mihai – after
graduation of the PhD studies. The Bucharest Academy of Economic Studies granted the
author the title of PhD in Management in 2006, after the studies deployed within the
Department of Economic Efficiency of Investments and Technical Progress, under the
scientific supervision of Professor PhD Ion Ioniţă.
The author of the habilitation thesis graduated the Faculty of Economic Sciences
of Valahia University in Târgovişte and, in 2000 he, started his professional activity at
the same institution, at the Accounting-Finance-Banking Department, where he is still
active.
During the seventy years of activity, the author has constantly pursued to develop
professional training through master studies in Finance and Insurances (2000-2001);
Executive MBA (2002-2004); Project management (2005-2006) PhD in Management
(2001-2006); specialty courses: Internal auditor for quality management systems in
education (2006); Quality management course in higher education (2013); Trainer
(2015). Other activities are also subordinated to the same purpose of continuous develop
professional training: participation in five mobility stages in Portugal, Greece, Spain and
Poland; deployment of a PhD doctoral documentation in France; participation as a
member of national and international professional associations; following an traineeship
at the European Commission - Directorate General for Enterprise and Industry.
The choice of the subjects addressed in this thesis represent the synthesis of the
scientific, professional and academic achievements of the author, as the addressed topics
represent his major fields of continuous, professional and scientific activity, a topical
5

theme, referring to the sustainable valorization of the natural potential. The personal
experience in investment management and the complex evaluation of investments is
concretized through the research and education activity carried out at the Valahia
University of Târgovişte.
The main objectives of studies and researches carried out after granted the PhD
Degree, have been focused on three major thematic areas: investments management,
evaluation of measures for sustainable development – focusing on energy and agriculture,
evaluation of human resources work satisfaction.
The main research topics addressed regarded: the impact and the determinants of
energy paradigm on economic growth in the European Union; the influence of
environmental taxation on economic development; transformation of the national
agricultural paradigm under domestic economic policy reforms; the influences of the
cultural models on agricultural production structures; the evaluation of economic
profitability in agricultural holdings and increasing of their economic efficiency; the
impact of the Common Agricultural Policy adoption on production structures at national
and European level; influence of taxation over the development of the SMEs sector;
analyzing of the productivity of the agricultural sector in Romania; the impact of inflation
and changes in tax regulations on employment; the relationship between monetary policy
and employment; evaluation of the human resources satisfaction involved in the
education sector and the factors involved.
Most of the results of the researches carried out since 2001 and up to now have
been published in various journals or volumes of specialized conferences, listed ISI or
BDI, national and / or international, or have been included in some books or chapters of
specialized books published in recognized CNCSIS publishing houses or in international
publishing houses. The publication of the results is as follows: six books and chapters in
national and international specialized books, as sole author, first author, co-author or
editor; four scientific articles published in ISI rated journals with impact factor greater
than 0; twelve scientific articles published in journals indexed by at least 2 of the
recognized International Databases (BDI); eleven scientific papers published in volumes
of ISI Proceedings indexed conferences or international events held in the country or
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abroad (with ISSN or ISBN). Regarding the research activity, the situation of the projects
assigned by competition is as follows: member of the implementation team for an
international research project and member of the implementation team for a national
project.
In the last chapter are presented the directions of future development of the
professional, academic and scientific career of the author. Regarding the development of
future research, it focuses on continuing the research already under way and finding new
research themes and methods closely related to current pursuitz, with a direct reference to
deepening the mechanisms for sustainable development of natural potential.
The subsequent development of the career of the author of the habilitation thesis
includes the following directions: preparing of the PhD students in the field of
investments management in sustainable development projects and their complex analysis
through the most advanced econometric techniques and methods, involving students,
master students and PhD students in research, continuing the elaboration and publishing
learning materials, continuous improvement of the knowledge transfer, collecting
feedback from students, colleagues and co-workers, in order to improve the activities of
teaching, learning, research and publishing, expanding the collaboration with economic
agents in the field of natural potential use, expanding the collaboration with teaching staff
and researchers from other universities and research institutes, continuing scientific
research on a contractual basis, publication of articles and participation in national and
international conferences, with the observance of university ethics in any case.
The plans and directions of development of scientific researches refer to the
following thematic areas: investment management, direct investment and financing,
econometrics and quantitative methods used in economic activity.
Also, the author intends to continue his scientific researches for development of a
system of indicators for assessing of the sustainable development; the initiation of
scientific research in the field of collaborative innovation in the sustainable use of natural
potential; disseminating the results of scientific research by participating in conferences,
considering that this is the place for discussion and validation; active collaboration with
the members of Management-Marketing and Accounting-Finance-Banks departments in
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order to carry out interdisciplinary researches; encouraging the scientific research among
students, master students and PhD students; coordination of doctoral researches in cotutoring with PhD supervisors from other countries.
The last section of the paper contains the bibliographical references used to draft
the habilitation thesis.
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