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INTRODUCERE
Ultimele două decenii au însemnat pentru România o perioadă de permanente
schimbări la nivel politic, economic, social, cultural, dar mai ales educaţional.
În toată această perioadă universitatea a rezistat şi s-a dezvoltat trecând prin toate
schimbările impuse de Procesul de la Bologna, globalizare şi internaţionalizare, de creşterea
numărului de studenţi, de restricţii şi de limitări din punct de vedere financiar dar şi legislativ,
şi, recent, de criza economică şi financiară.
Complexitatea şi dinamica schimbărilor, reorganizărilor şi a reformelor care s-au
produs au avut impact direct asupra învăţământului superior, în mod special prin introducerea
unor tehnici, tehnologii şi terminologii pentru care instrumentele financiare şi legale nu au
reprezentat un suport real.
Modernizarea managementului universitar şi alinierea universităţii româneşti la
standardele europene şi la cerinţele pieţei muncii reprezintă în momentul de faţă priorităţile
Ministerului Educaţiei Naţionale, a universităţilor, publice sau private, precum şi a întregii
societăţi ca suport şi direct beneficiar al produselor educaţionale.
Deşi nu sunt generatoare de venit, universităţile funcţionează pe aceleaşi principii ale
economiei şi managementului, astfel că, pentru crearea cadrului adecvat unei astfel de
abordări, este necesar ca universităţile să fie privite din perspectiva integrării lor în economia
naţională, regională şi mondială şi tratate ca producătoare şi valorificatoare de resurse umane
în concordanţă cu misiunea lor de educaţie şi cercetare.
Se impune ca universitatea să nu mai fie privită ca un sistem închis, conservator,
tradiţionalist, plin de constrângeri, ci ca un organism dinamic, participativ, flexibil şi
adaptabil, capabil să asigure studenţilor săi mijloacele şi resortul motivaţional, necesare
unei pregătiri specializate, pentru care societatea oferă la un moment dat sau în
perspectivă, posibilitatea integrării la un nivel corespunzător valorii sociale a muncii
prestate.
În prezent, universitatea se confruntă la nivel mondial cu o perioada de schimbări
asociate cu instabilitatea şi criza apărute în structura, calitatea şi cantitatea forţei de muncă.
Pentru restabilirea echilibrului în societate şi economie, este necesar ca universităţile să
furnizeze produse de calitate şi competitive şi să genereze noi cunoştinţe şi tehnologii.
Universitatea ca furnizor de cunoştinţe şi de purtător de cunoştinţe în varii domenii uni şi
interdisciplinare este solicitată de către guverne şi instituţii publice şi private să îşi aducă
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aportul la rezolvarea problemelor economice şi sociale, fără însă a contribui consistent la
susţinerea financiară a unor astfel de activităţi şi procese.
Asistăm la o multiplicare a funcţiilor universităţii contemporane - ea transformându-se
atât într-un centru de cercetare şi producţie cât şi într-o furnizoare de valori morale şi
modele comportamentale: pregăteşte tineri pentru viaţă, dar oferă şi asistenţă celor ce-şi
reîmprospătează mereu cunoştinţele – devenind dintr-un sistem autocentrat, un sistem deschis,
caracterizat prin flexibilitate şi disponibilitate. Universitatea a devenit receptivă reformelor şi
inovaţiilor, dorind să se transforme într-un sistem polivalent, deschis, interdisciplinar,
responsabil şi autonom, practicând eficienţa şi raţionalitatea administrativă, organizându-şi
independenţa programelor, cultivând democraţia participării, diminuând puterea tradiţională a
profesorilor, articulând inovaţiile la moştenire.1
Modificarea programelor de studiu, restructurarea resurselor umane, dezvoltarea
infrastructurii, a bazei materiale şi a tehnologiilor devin problematice pentru universităţi,
datorită costurilor care depăşesc cu mult baza financiară de care universitatea dispune în
momentul actual.
Reforma managementului financiar din universităţi se conturează ca un element de
maximă importanţă în vederea susţinerii şi dezvoltării optime a cadrului de aplicare a reformei
educaţionale.
În vederea încadrării într-un curent socio economic aflat într-o permanentă schimbare,
universităţile au nevoie de resurse financiare sporite şi mai ales de fonduri de care să dispună
în mod liber. Extinderea bazei de finanţare devine o prioritate, dat fiind faptul că, la nivel
mondial, guvernele şi ministerele au tendinţa de a reduce procentul din PIB alocat finanţării
universităţilor.
Printre numeroasele dificultăţi cu care se confruntă universităţile la acest început de
secol XXI, problematica financiară şi sustenabilitatea financiară a universităţilor se află la
originea multor altor dezechilibre manifestate în organizarea şi funcţionarea sistemului
educaţional.2
Educaţia şi investiţia în educaţie şi, ne referim aici în mod special la investiţia în
instituţiile publice de învăţământ superior, au necesitat şi s-au realizat întotdeauna cu un
consum important de resurse financiare. Asigurarea resurselor financiare a constituit, cel puţin
în ultimii ani, un punct deosebit de sensibil, chiar critic al oricărui sistem economic deci,
extinzând aria, finanţarea reprezintă şi pentru sistemul de învăţământ superior un aspect de o
Neculau, A., (coord.), Câmpul universitar şi actorii săi , Editura Polirom, Iaşi, 1997, p. 49
Todericiu, R., Managementul financiar al instituțiilor de învățământ superior din România, Editura
Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007, p.11
1
2
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importanţă majoră, pentru realizarea numeroaselor obiective dar şi a misiunii economicosociale cu care universităţile sunt investite. Fără resurse financiare suficiente, acestea sunt
imposibil sau foarte greu de realizat. Existenţa managerilor performanţi şi existenţa
executanţilor talentaţi sunt doar două condiţii importante şi necesare pentru învăţământul
superior dar, nu şi suficiente. România – aşa cum există o recunoaştere externă largă – are
cadre didactice performante care însă, fără o finanţare corespunzătoare nu se pot pune în
valoare la nivelul acumulărilor calitative realizate.
Universitatea, prin produsele sale reprezintă, principalul furnizor de forţă de muncă,
înalt calificată, precum şi principalul producător de cunoaştere. Având în vedere că
universităţile se află la intersecţia domeniilor cercetare, educaţie şi inovare, în multe privinţe
se poate afirma că ele deţin cheia către economia şi societatea bazate pe cunoştinţe.
Georg Simmel3 formulează ideea conform căreia economia unei ţări nu mai este doar
un schimb de mărfuri care au valoare, ci şi un schimb de valori, universitatea având toate
atuurile unui mediu propice pentru un astfel schimb de valori şi de cunoştinţe, devenind o
parte importantă din economie, din economia bazată pe cunoştinţe.
Se impune, astfel, ca întreaga activitate de cercetare a universităţilor să fie conectată
cu activitatea de cercetare a companiilor şi a unităţilor de cercetare specializate şi, bineînţeles,
cu sectorul productiv, universitatea asumându-şi astfel rolul de broker de cunoştinţe.4
Părintele managementului modern, Peter Drucker5, a influenţat esenţial prin ideile
lui, dezvoltarea actuală a gândirii manageriale privind misiunea şi obiectivele unei organizaţii.
În viziunea sa, misiunea se bazează pe elemente ale momentului prezent. În concepţia sa a
răspunde la întrebarea Care este misiunea noastră? este identic cu a răspunde la întrebarea,
Care este afacerea noastră? în condiţiile în care a defini afacerea înseamnă a arăta ce se
doreşte pe termen lung sau a fixa misiunea, percepută ca acel raison d’être al fiecărei
organizaţii.
Dar, ce este de fapt misiunea unei universităţi? Specialiştii consideră că, misiunea unei
universităţi reprezintă raţiunea de a fi a universităţii, ea este cea care comunică ce este
universitatea şi ce intenţionează să facă ea pentru societate şi are rolul de a clarifica direcţia
pe care o va urma universitatea, specificând natura acțiunilor prin asocierea cu un produs sau
serviciu, capabil să satisfacă o nevoie specifică a consumatorului.
Simmel, G., citat în Marga, Marga, A., Cultură, democraţie, modernizare, Editura Institutului
Cultural Român, Bucureşti, 2012, p. 64
4
Pascu, R., Contribuţii privind managementul integrat al cunoştinţelor şi al calităţii în cadrul ciclului
de viaţă al proiectelor derulate în universităţi – teză de doctorat, coordonator ştiinţific prof. univ. dr.
Niculae Ion Marinescu, Sibiu, 2013, p. 63
5
Druker, P., Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993
3
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Misiunea unei universităţi va trebui orientată spre modelarea vieţii economice, sociale
şi politice a societăţii – universitatea trebuie să fie sensibilă la nevoile societăţii sub multiple
aspecte. Deoarece de cele mai multe ori se apreciază că misiunea unei universităţi este
cunoscută implicit, formularea ei este un proces extrem de dificil. Este absolut necesar ca
misiunea universităţii să fie formulată explicit, să fie făcută publică şi comunicată atât
personalului universităţii cât şi în afara acesteia. O misiune clar definită este extrem de utilă,
deoarece o misiune acceptată stabileşte direcţiile de acţiune ale universităţii pe termen mediu
şi lung. Fiecare universitate are o misiune pe care trebuie să o expliciteze şi să o argumenteze.
Valenţele misiunii rezultă dintr-un număr de opţiuni pe care universitatea le face în raport cu
celelalte universităţi şi are rolul pe care aceasta şi-l asumă în societate.
Astăzi, presiunile exercitate de mediul hipercompetitiv în care funcţionează
universităţile sunt cele care stau la baza paradigmei universităţii antreprenoriale care,
determină o reevaluare a acestor instituţii din perspectiva noilor provocări. Tot mai mulţi
specialişti concep universitatea după modelul noii întreprinderi de servicii specializate în
producerea, diseminarea cunoştinţelor, a informaţiilor.
O universitate antreprenorială este o universitate care utilizează segmentele ei
antreprenoriale pentru a obţine resurse în vederea susţinerii segmentelor mai puţin
antreprenoriale dar care îi aduc prestigiu şi acesta este scopul universităţii. Universitatea nu
este şi nu poate fi niciodată o companie comercială şi, tratarea ei asemeni unei companii este
oarecum eronată. Ea trebuie să-şi dezvolte spiritul antreprenorial dar şi-l dezvoltă tocmai
pentru a susţine, aşa cum precizam, acele componente ale universităţii care nu pot fi
antreprenoriale şi care, este puţin probabil să devină vreodată productive din punct de vedere
financiar dar care, conferă prestigiu universităţii şi atunci trebuie protejate.
Universitatea antreprenorială este o universitate în care personalul academic şi cel
administrativ formează o echipă unită, al cărei scop este dezvoltarea instituţiei, asigurarea
resurselor necesare unei funcţionări normale şi la standardele de calitate solicitate de
societate. Într-o universitate antreprenorială pulsul cererii de pe piaţa educaţiei superioare este
monitorizat continuu şi conduce la modernizarea specializărilor şi a planurilor de învăţământ.
O universitate, pentru a deveni antreprenorială trebuie să-şi dezvolte o cultură
antreprenorială care să poarte amprentele inovaţiei şi ale transferului tehnologic, să creeze un
mediu favorabil iniţiativelor antreprenoriale. Universitatea antreprenorială trebuie să
încurajeze dezvoltarea companiilor satelit, a parcurilor tehnologice, componente esenţiale ale
antreprenoriatului academic. Universitatea, pentru a deveni antreprenorială trebuie să
depășească starea de bun latent al unei economii.
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Universitatea antreprenorială în accepțiunea unor specialiști6 este acel tip de
universitate ale cărei activități gravitează în jurul colaborărilor dintre mediul academic,
mediul de afaceri și mediul social și care se bazează pe un mix de surse de finanțare, altele
decât cele guvernamentale.
Pe parcursul studierii unei vaste bibliografii, a materialelor documentare şi a
cercetărilor recente în domeniul managementului financiar universitar, am constatat că
acţiunile şi preocupările managerilor de universităţi din România în direcţia oferirii
comunităţii civice şi de afaceri a unor oportunităţi de implicare în educarea viitoarei generaţii
sunt semnificativ mai reduse şi mai puţin elaborate în comparaţie cu cele ale omologilor lor
din unele state membre ale Uniunii Europene. Acest lucru se reflectă în statisticile şi datele
oficiale oferite organismelor europene şi internaţionale.
Prezentul demers ştiinţific porneşte de la premisa că universităţile publice din
România îşi pot diversifica sursele de finanţare prin dezvoltarea activităţilor terţiare, păstrând
totuşi linia, direcţia, misiunea lor primordială, educaţia.
Prezentul demers se pliază pe aceleaşi obiective de cercetare prevăzute în Planul Naţional
de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007 /2013, şi anume Programul 4 intitulat Parteneriate în
Domenii Prioritare care conţine Domeniile de cercetare fundamentală cu potenţial din
România. Investiţiile publice trebuie să aibă în vedere dezvoltarea cunoştinţelor motivată de nevoile
socio-economice, iar cercetarea trebuie să fie evaluată potrivit cu capacitatea inovativă a acesteia7,
impunându-se astfel crearea unei relaţii între universitate, mediul de afaceri şi societate şi apariţia
unei a treia misiuni pentru universitate, şi anume, activităţile terţiare.
Această cercetare ştiinţifică a fost direcţionată spre domeniile prioritare ale CNCSIS,
tema fiind încadrată astfel: Programul 4 – Parteneriate în domeniile Prioritare având ca
obiectiv creşterea competitivităţii CD prin stimularea parteneriatelor în domeniile prioritare,
concretizate în tehnologii, produse şi servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme
complexe şi crearea mecanismelor de implementare, Domeniul 9 – Cercetări socioeconomice şi umaniste, Direcţia de cercetare 9.1. – Noi metode manageriale, de marketing şi
dezvoltare antreprenorială pentru competitivitatea organizaţională, Tematica de cercetare
9.1.1. Managementul bazat pe cunoaştere, Tematica de cercetare 9.1.2. Parcuri ştiinţifice şi
incubatoare de afaceri bazate pe colaborarea dintre universităţi – mediu de afaceri –
6

Siegel, D. S., Waldman, D., Atwater, L. E. and Link, A., Commercial knowledge transfers from
universities to firms: improving the effectiveness of university – industry collaboration, Management
Research, Vol. 14, 2003
7
Guvernul României, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare
Ştiinţifică, Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru 2007/2013, Guvernul
României, Bucureşti, 2007, p.16
5
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autorităţi şi Programul 5 – Inovare având ca obiectiv principal creşterea capacităţii de
inovare, dezvoltare tehnologică şi asimilare în producţie a rezultatelor cercetării, în vederea
îmbunătăţirii competitivităţii economiei naţionale şi a creşterii calităţii vieţii şi vizând aspecte
referitoare la: întărirea capacităţii de inovare a întreprinderilor şi consolidarea contribuţiei lor
la crearea de noi produse şi pieţe bazate pe valorificarea rezultatelor cunoaşterii; stimularea
parteneriatului dintre agenţi economici şi entităţi de cercetare; dezvoltarea capacităţii de
transfer tehnologic în universităţi; stimularea capacităţii de absorbţie a rezultatelor CDI de
către IMM-uri; implementarea agendelor strategice elaborate în cadrul platformelor
tehnologice; crearea şi dezvoltarea de infrastructuri de inovare; dezvoltarea infrastructurii şi
managementului calităţii.
Cercetarea urmăreşte treptat aspecte referitoare la managementul universitar,
managementul financiar universitar şi diversificarea bazei de finanţare a universităţilor
publice prin activităţi terţiare.
Odată prezentat firul roşu al tezei de doctorat, prin desfăşurarea cercetării sunt
urmărite răspunsurile la o serie de întrebări de mare actualitate pentru domeniul vast al
finanţării universităţilor, astfel:
 Sunt cunoscute activităţile terţiare în universităţile publice din România?
 Există direcţii de acţiune în vederea practicării şi dezvoltării unor astfel de activităţi?
 Care este importanţa acestor activităţi în planul financiar al universităţilor publice din
România?
Teza de doctorat, Contribuţii la dezvoltarea managementului financiar universitar din
perspectiva identificării, dezvoltării și diversificării surselor de venit prin activităţi terţiare,
se concentrează pe obiectivul central de identificare şi evidenţiere a importanţei
diversificării surselor de finanţare pentru universităţile publice din România.
Această cercetare ştiinţifică are ca punct de pornire asocierea finanţării deficitare a
universităţilor publice din România cu posibilităţile de sprijin financiar existente în mediul de
afaceri şi în mediul social.
Cercetarea urmărește să identifice cât sunt de cunoscute, aplicate şi necesare
activităţile terţiare şi managementul acestora în cadrul universităţilor publice din România.
Obiectivele generale ale tezei de doctorat ating următoarele aspecte:
 Determinarea gradului actual al cercetării în domeniul conceptelor de management
universitar şi managementului financiar universitar;
 Abordarea aspectelor referitoare la necesitatea diversificării surselor de finanţare
pentru universităţile publice din România;
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 Identificarea acelor activităţi terţiare care pot aduce plus valoare pentru universităţile
publice din România;
 Identificarea soluţiilor de optimizare a activităţilor terţiare existente, precum şi
dezvoltarea unor noi tipuri de activităţi terţiare prin valorificarea parteneriatelor dintre
mediul academic, mediul de afaceri şi mediul social.
Scopul cercetării coincide cu identificarea unor resurse alternative de finanţare de
tipul activităţilor terţiare pentru universităţile publice din România şi conştientizarea celor
implicaţi asupra importanţei acestora atât pentru universitate cât mai ales pentru beneficiarii
produsului educaţional universitar. Scopul principal al lucrării rezidă tocmai din faptul că
intenţionează a demonstra că astfel de interacţiuni sau activităţi terţiare vor contribui în timp la
dezvoltarea domeniilor de cercetare fundamentală cu potenţial din România, datorită reţelei create şi
a lărgiri bazei de finanţare pe parcursul derulării colaborării dintre universitate, mediul de afaceri şi
mediul social. Astfel de activităţi pot aduce o contribuţie importantă la veniturile unei universităţi,
implicând aici atât un venit financiar cât mai ales beneficii de natură socială.
Importanţa studiului este susţinută de actualitatea şi importanţa problematicii abordate pe
parcursul celor patru părţi ale tezei. Lucrarea va permite aprofundarea cunoştinţelor despre
finanţarea universităţilor publice din România precum şi familiarizarea cu aspecte moderne
privind managementul financiar universitar prin prisma activităţilor terţiare, încadrându-se în
tendinţele actuale de cercetare în acest domeniu.
Pe fondul reducerii cheltuielilor publice alocate instituţiilor de învăţământ superior şi a
unui număr din ce în ce mai mare de studenţi, prezenta cercetare va oferi sprijinul unor
metode alternative de finanţare a universităţilor publice de tipul activităţilor terţiare, acest
aspect fiind de fapt argumentul necesităţii elaborării acestei teze de doctorat.
Teza de doctorat cu titlul Contribuţii la dezvoltarea managementului financiar
universitar din perspectiva identificării, dezvoltării și diversificării surselor de venit prin
activităţi terţiare este motivată şi de lipsa studiilor şi cercetărilor în domeniul activităţilor
terţiare dezvoltate de o universitate publică. Din cercetările documentare efectuate constatăm
foarte puţine preocupări în direcţia teoretizării şi conceptualizării acestor tipuri moderne de
activităţi care pot determina sporirea veniturilor unei universităţi publice. Aşa cum se va arăta
pe parcursul acestei teze, Universitatea Politehnică Timişoara a încercat construirea unei baze
teoretice, preluând însă definiţii şi concepte de la cercetătorii britanici, într-un proiect
strategic de Îmbunătăţire a Managementului Universitar, finanţat din fonduri europene.
Cercetarea bibliografică, din surse secundare va analiza şi va încerca evidenţierea, din
punct de vedere teoretic a importanţei activităţilor terţiare prin prisma avantajelor pe care
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acestea le pot aduce pentru finanţarea universităţilor publice din România. Cercetarea
documentară parcurge o serie de lucrări axate pe managementul universitar din universităţile
publice din România. Una dintre cele mai importante şi mai cuprinzătoare lucrări de acest gen
a fost volumul apărut în 1998, sub îndrumarea profesorului universitar dr. HC Ion Petrescu şi
intitulat sugestiv Tratat de management universitar8, în cadrul Editurii Lux Libris din Braşov.
Un veritabil ghid în direcţia managementului financiar l-a constituit lucrarea doamnei
conferenţiar doctor Ramona Todericiu intitulată Managementul financiar al instituţiilor de
învăţământ superior din România9, apărută în 2007, la Editura Universităţii ”Lucian Blaga”
din Sibiu. Lucrarea publicată de către domnul profesor universitar doctor Brătianu Constantin
denumită Paradigmele managementului universitar10, Editura Economică, Bucureşti, 2002 a
fost un bun îndrumar în vederea definirii conceptului de management universitar.
Această teză propune, de asemenea, acoperirea lacunelor identificate în urma cercetării
documentare, cu material teoretic suficient de vast, în vederea realizării unui mic ghid –
dicţionar de activităţi terţiare ce pot fi derulate şi exploatate în cadrul parteneriatelor dintre
mediul academic, mediul de afaceri şi mediul social. Teza de doctorat este structurată uniform
şi echilibrat pe parcursul a patru părţi şi 10 capitole. În tabelul de nai jos este prezentată
privirea de ansamblu asupra obiectivelor fiecărui capitol şi metodologiei de studiu.
Tabel 1 - Obiectivele specifice tezei de doctorat

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Partea I
Capitolul 1
Abordarea teoretică şi practică a conceptului de universitate;
Determinarea rolului universităţilor în economia, organizaţia şi managementul bazate pe
cunoştinţe;
Reliefarea tendinţelor generate de contextul socioeconomic şi cultural global asupra
universităţilor;
Clarificarea efectelor globalizării, internaţionalizării şi educaţiei transfrontalieră asupra
universităţilor.
Capitolul 2
Abordarea teoretică a elementelor conceptuale de management universitar;
Stabilirea ariei de acţiune a autonomiei universitare;
Prezentarea proceselor şi strategiilor europene cu impact asupra managementului universitar
din România;
Stabilirea sferei de cuprindere şi accentuarea importanţei managementului financiar
universitar;
Reliefarea principiilor fundamentale de finanţare a învăţământului superior românesc şi
identificarea implicaţiilor majore ale Procesului de la Bologna asupra managementului
financiar universitar.
Partea a II-a

Petrescu, I., (coord.), Tratat de management universitar, Editura Lux Libris, Brașov, 1998
Todericiu, R., Managementul financiar al instituțiilor de învățământ superior din România, Editura
Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007
10
Brătianu, C., Paradigmele managementului universitar, Editura Economică, Bucureşti, 2002
8
9
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Capitolul 3
10. Evidenţierea aspectelor referitoare la finanţarea universităţilor publice din România în
contextul societăţii bazate pe cunoaştere;
11. Identificarea elementelor specifice finanţării universităților publice.
Capitolul 4
12. Analiza finanţării din surse externe a universităţilor publice din România;
13. Identificarea și prezentarea beneficiilor, limitelor şi restricţiilor finanţării externe a
universităţilor publice din România;
14. Evidenţierea rolului unor organisme locale, regionale şi europene în finanţarea universităţilor
publice din România.
Capitolul 5
15. Conturarea ariei conceptuale a activităţilor terţiare;
16. Evidenţierea particularităţilor şi obiectivelor activităţilor terţiare în universităţile publice din
România;
17. Sublinierea impactului potenţial al activităţilor terţiare asupra finanţării universităţilor
publice din România;
18. Evidențierea problemelor de finanţare majore cu care se confruntă universităţile publice din
ţara noastră în contextul crizei economice.
PARTEA a III-a
Capitolul 6
19. Evidenţierea importanţei cercetării ştiinţifice din surse primare în contextul investigaţiei
realizate;
20. Evidențierea evoluției și rolului activităților terțiare în universităţile publice din Anglia în
contextul economiei şi societății bazate pe cunoaştere;
21. Abordarea antreprenoriatului, element vital pentru dezvoltarea universităţilor britanice;
22. Identificarea unor elemente comune în practica managementului activităților terțiare în
universitățile publice din Anglia și România.
Capitolul 7
23. Generarea unor idei noi întemeiate pe starea actuală a finanţării a Universității ”Lucian
Blaga” din Sibiu;
24. Obţinerea de reacţii privitoare la introducerea unor noi activităţi generatoare de venit;
25. Evidenţierea importanţei activităților terțiare ca surse alternative de finanțare pentru
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu;
26. Generarea unor idei noi întemeiate pe starea actuală a finanţării universităţii.
Capitolul 8
27. Evidențierea situației Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu în direcția dezvoltării și
operaționalizării activităților terțiare;
28. Prezentarea avantajelor, dezavantajelor și limitelor activităților terțiare;
29. Accentuarea necesității implicării în activitățile terțiare operaționalizate în cadrul
Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu.
PARTEA a IV-a
Capitolul 9
30. Rezumarea principalelor rezultate obținute în capitolele anterioare;
31. Evidențierea sinergiilor dintre activităţile de transfer de cunoştinţe şi cele legate de educaţie
şi cercetare;
32. Formularea concluziilor finale ale tezei în baza obiectivelor inițiale.
Capitolul 10
33. Evidențierea contribuțiilor teoretice și practice personale obținute în prezenta teză de
doctorat.
34. Formularea de soluții și recomandări care pot contribui la creșterea performanțelor în
domeniul studiat;
35. Formularea unor direcţii viitoare de cercetare în vederea valorificării rezultatelor obţinute în
prezentul demers ştiinţific şi dezvoltării bazei de cunoştinţe în domeniul managementului
financiar universitar şi managementului activităţilor terţiare.
9
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Referitor la metodologia cercetării, teza debutează cu o cercetare din surse
secundare care combină o serie de metode şi tehnici adaptate obiectivelor.
Prima parte a tezei cuprinde un studiu bibliografic, o amplă documentare ştiinţifică
ce respectă cu stricteţe următoarele etape: informarea asupra surselor, culegerea datelor,
studiul surselor de documentare şi gruparea acestora, evaluarea şi studierea aprofundată a
surselor de documentare pentru atingerea obiectivului de cunoaştere a domeniului studiat,
utilizarea surselor şi informaţiilor documentare pentru realizarea cercetării propriu-zise.
Analiza de conţinut este principala metodă utilizată alături de metoda comparativă,
pentru evidenţierea caracteristicilor unor concepte şi noţiuni analizate.
Documentarea ştiinţifică se combină cu documentarea directă, aşa cum este exprimat
în Figura nr. 1.1 şi constituie o analiza a realităţii practice furnizând informaţii asupra
domeniului în care se integrează tema cercetată. Analiza şi interpretarea datelor ce
caracterizează practica domeniului studiat conturează problema care stă la baza construcţiei
tezei.
Cercetarea din surse secundare se bazează atât pe surse electronice (baze de date
disponibile pe diferite site-uri de specialitate, pagini web instituţionale), cât şi tipărite (cărţi,
articole, lucrări ştiinţifice, studii, ghiduri, reviste de referinţă).
În prima parte a tezei, cercetarea din surse secundare este reprezentată preponderent de
un studiu bibliografic realizat în principal din cărţi, studii, cercetări şi teze de doctorat
publicate în domeniu şi continuă cu accesarea de informaţii de actualitate privind practica în
domeniu, de pe diferite portaluri şi site-uri de specialitate.
Cercetarea din surse secundare creează cadrul necesar realizării cercetării ulterioare
din surse primare, şi anume, actualitatea, necesitatea şi importanţa dezvoltării activităţilor
terţiare, precum şi aportul acestora la diversificarea surselor de finanţare în cadrul
managementului universitar din universităţile publice din România.
Cercetarea finală, din surse primare intenţionează observarea realităţii privind
importanţa acordată de managementul universitar, activităţilor terţiare, ca factori ai
sustenabilităţii financiare a universităţilor publice din România.
Partea a doua a tezei se axează pe colectarea şi analizarea informaţiilor şi datelor
existente în contextual actual al managementului financiar universitar. Este facilitată, astfel, o
regândire a cunoştinţelor existente în domeniul activităţilor terţiare, accentul fiind pus pe
construirea conceptelor, elaborarea definiţiilor, stabilirea ipotezelor, identificarea problemelor
şi cauzelor acestora, precum şi pe furnizarea unor soluţii sau rezolvări pentru aspectele
cercetate.
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Documentarea ştiinţifică indirectă se combină cu documentarea directă pentru
analizarea realităţii practice, pe teren, în special în partea de cercetare a activităţilor terţiare în
studiul comparativ dintre universităţile publice din Marea Britanie și cele din România,
cuprinsă în partea a treia a tezei.
Etapele procesului de cercetare ştiinţifică specifice acestui demers ştiinţific sunt
prezentate în figura de mai jos.
Această parte a tezei de doctorat utilizează ca metodologie de cercetare combinarea
cercetării exploratorii calitative bazată pe documentare, focus group şi studiu de caz cu
cercetarea de tip cantitativ bazată pe chestionar. Datele sunt prelucrate prin intermediul unor
metode statistice cu ajutorul softului SPSS şi a formularelor oferite de aplicaţia GoogleForms.
Cercetarea din surse primare asigură informarea şi cunoaşterea fenomenului practic a
managementului financiar universitar în perioada actuală, asigurând o bază teoretică
fundamentală pentru studii şi cercetări viitoare.

Figura 1 - Metodologia cercetării ştiinţifice

Pentru verificarea ipotezelor enunţate în baza studierii bibliografiei în domeniu se
utilizează metoda deductivă, de la general spre particular.
Partea a patra a tezei este o sinteză a concluziilor finale, o prezentare a contribuțiilor
originale și propune o serie de direcții viitoare de cercetare.
Structura logică a tezei este prezentată în Figura 2.
Prima parte a tezei analizează în plan teoretic Stadiul actual al cunoaşterii ştiinţifice
în domeniul managementului universitar şi al managementului financiar universitar din
România. Demersul ştiinţific debutează cu două capitole teoretice, care prezintă conceptele
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referitoare la universitate, managementul universitar şi managementul financiar universitar,
astfel:
 Capitolul 1. Elemente introductive privind cunoaşterea în managementul universitar;
 Capitolul 2. Sfera de cuprindere a managementului universitar.
Capitolul 1 al tezei, intitulat Elemente introductive privind cunoaşterea în
managementul universitar, surprinde aspectele evoluţiei universităţii din România, alături de
concepte moderne ca educaţie transfrontalieră, globalizare şi internaţionalizare. Procesele de
globalizare şi internaţionalizare au declanşat în universităţile din România şi din întreaga
lume, un acut interes pentru activităţile antreprenoriale. Efectele acestui interes se răsfrâng
asupra tuturor celorlalte sisteme funcţionale: politic, economic, public, social, cultural.
Problemele formulării explicite a conceptelor de management universitar sunt
dezbătute în detaliu în Capitolul 2 denumit Sfera de cuprindere a managementului
universitar, acestea fiind completate cu delimitările conceptuale ale universităţii faţă de alte
forme de organizare a educaţiei şi cercetării ştiinţifice. Tot în acest parcurs al tezei se
realizează şi o amplă incursiune în sfera de cuprindere a managementului financiar universitar.
În Europa nu există un model care să predomine în ceea ce priveşte managementul
învăţământului superior, diversitatea fiind ceea ce caracterizează învăţământul superior
european, în perioada actuală. Astfel că, provocările lumii contemporane au determinat
universitatea să se confrunte cu situaţia subfinanţării din resurse publice şi cu multiplicarea şi
diversitatea beneficiarilor prestaţiei sale.11
Cea de a doua parte a tezei denumită sugestiv Elemente de cunoaştere ştiinţifică în
managementul financiar universitar din universităţile publice din România se concentrează
pe un discurs elaborat şi documentat în vederea explicării modelului de finanţare a
universităţilor publice din România, a prezentării pionilor instituţionali implicaţi în astfel de
acţiuni şi în mod special a oferirii unor metode alternative de finanţare pentru acestea.
Partea a doua a tezei se axează mai mult pe colectarea şi analiza informaţiilor privind
practica în domeniul managementului financiar universitar. Cercetarea realizată în această
parte a demersului ştiinţific prezintă cunoştinţele privind anumite concepte, definiţii, ipoteze.
Studiul identifică şi o serie deficienţe în abordarea domeniului supus investigaţiei şi oferă
soluţia unor noi aspecte de cercetare, parte dintre acestea fiind iniţiate în Partea a IV-a a
prezentei teze de doctorat.

Dincă, G., Korka, M., Finanţarea învăţământului superior. Tendinţe actuale – Alocări pentru
finanţării interne, Editura Rao, Bucureşti, 2001, p. 46
11
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Situaţia actuală a finanţării universităţilor publice din România este expusă în acest
studiu având un parcurs alcătuit din trei capitole, care răspund premiselor menţionate anterior,
astfel:
 Capitolul 3. Resursele financiare ale universităţilor publice din România în etapa
actuală;
 Capitolul 4. Finanţarea universităţilor publice din România din resurse externe;
 Capitolul 5. Surse alternative de finanţare pentru universităţile publice din România.
O serie de reforme au fost întreprinse recent, multe universităţi europene încercând să
acorde un înţeles mai aprofundat autonomiei instituţiilor de învăţământ superior cu privire la
managementul financiar, accentul fiind pus pe atragerea şi utilizarea fondurilor private. În
multe ţări europene, universităţile apelează la modalităţile de finanţare provenite din sursele
publice şi, într-o măsură mai redusă, din fondurile private. Complexitatea mediului socioeconomic în care universitatea funcţionează aduce o serie de provocări în ceea ce priveşte
managementul universitar şi managementul financiar.
În Capitolul 3 cu titlul Resursele financiare ale universităţilor publice din România în
etapa actuală, sunt identificate o serie de posibilităţi şi surse de finanţare pentru universităţile
publice din România, uzitate de către acestea, precum şi o serie de noi oportunităţi ce vor fi
dezbătute pe larg în capitolele următoare ale tezei.
Problema care stă la baza întregii cercetări a fost identificată în acest capitol, şi anume:
universităţile publice din România se confruntă cu un deficit financiar major, cu o
subfinanţare accentuată de criza economică actuală. Flexibilitatea şi spiritul inovativ sunt
caracteristicile de bază ale managementului financiar academic modern, fiind baza tuturor
soluţiilor la numeroasele provocări primite din partea mediului extrauniversitar, capabil să
transmită aceste provocări în favoarea comunităţii academice, în favoarea diversificării
surselor de finanţare a instituţiei, în favoarea afirmării universităţii ca centru promotor al
progresului.12
Încurajarea în direcţia apelării la noi modalităţi de finanţare a universităţilor vine atât
din partea autorităţilor direct răspunzătoare de finanţarea acestora, precum şi din sfera
politicului.
Acest capitol cuprinde o serie de consideraţii teoretice privind componentele finanţării
instituţiilor de învăţământ superior publice din ţara noastră, şi anume:
 Finanţarea pe seama veniturilor proprii;
 Finanţarea pe seama fondurilor împrumutate;
Dincă, G., Korka, M., op. cit., p. 51

12
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 Finanţarea pe seama surselor atrase şi a altor surse.
O serie de particularităţi, factori de influenţă, principii, tendinţe si implicaţii ale acestui
tip de finanţare sunt prezentate prin prisma autonomiei financiare ca şi componentă a
autonomiei universitare.
Capitolul 4, intitulat Finanţarea universităţilor publice din România din resurse
externe cuprinde:
 Aspecte esenţiale privind componentele finanţării universităţilor publice din resurse
externe, accentul fiind pus pe segmentul finanţării externe nerambursabile;
 Abordarea finanţării externe a universităţilor privită din punctul de vedere al
beneficiilor, limitelor şi restricţiilor pe care le impune;
 Implicarea şi rolul organismelor şi instituţiilor locale, regionale şi europene în ceea ce
priveşte finanţarea universităţilor publice.
Necesitatea realizării de venituri proprii la nivelul universităţilor este o realitate, iar
specialiştii susţin că, universitatea din secolul XXI este determinată să adauge profilului ei
humboldtian o dimensiune antreprenorială. Se subliniază, însă, un lucru extrem de important:
universităţile trebuie să înţeleagă faptul că vocaţia lor nu trebuie să fie modificată de
dimensiunea antreprenorială, aceasta are doar rolul de a contribui la crearea condiţiilor
materiale menite să menţină şi să dezvolte această vocaţie.
Identificarea oportunităţilor de pe piaţa internă sau piaţa internaţională şi găsirea unor
potenţiali colaboratori în vederea obţinerii unui sprijin financiar fac obiectul Capitolului 5 al
cercetării care se axează pe studierea Surselor alternative de finanţare pentru universităţile
publice din România.
Acest capitol este prezentat prin prisma necesităţii diversificării surselor de finanţare si
a finanţării din dezvoltarea activităţilor terţiare deja existente sau în curs de dezvoltare de
către membrii comunităţii academice în strânsă colaborare cu mediul de afaceri şi mediul
social.
Principalele aspecte care au constituit obiectul de studiu al acestui capitol tratează în
principal conceptul de activităţi terţiare, structura conceptuală a activităţilor terţiare, scopul,
obiectivele si misiunea activităţilor terţiare, raţionamentul politicii activităţilor terţiare,
tipurile de activităţi terţiare eligibile în universităţile publice din România, precum si impactul
activităţilor terţiare asupra finanţării universităţilor publice din România în etapa actuală.
Unele condiţionări şi constrângeri legislative privind organizarea şi desfăşurarea de activităţi
terţiare în universităţile publice din România au făcut obiectul studierii celor mai recente legi
aplicabile în direcţia finanţării universităţilor publice din țara noastră.
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Capitolul se încheie cu o sinteză a concluziilor rezultate din analiza problematicii
privitoare la natura şi cauza problemelor identificate în finanţarea universităţilor publice din
România. Tot aici am argumentat acele opinii pe care am încercat să le aduc în lumina
perfecţionării modului de reglementare, organizare şi de funcţionare a finanţării universităţilor
publice din ţara noastră, fără însă a avea pretenţia de epuizare teoretică şi practică a
problematicii tratate, dată fiind amploarea şi complexitatea acesteia.
Partea a treia Cercetări privind identificarea unor surse alternative de finanţare
pentru universităţile publice din România reprezintă partea practică a tezei de doctorat şi
cuprinde cercetări din surse primare ce vor sprijini demersul nostru de identificare a cauzelor
aflate la originea problemelor.
Motivaţia construirii acestei părţi de cercetare constă în faptul că limitarea la simpla
prezentare a unor concepte teoretice nu poate fi considerată ca având valoare ştiinţifică, astfel
că se impune susţinerea practică, demonstrativă a acestora, printr-o cercetare ştiinţifică
adecvată.
Capitolul 6 cuprinde o scurtă introducere care justifică necesitatea cercetării din surse
primare, realizată pe parcursul celei de-a treia părți a tezei și este un Studiu comparativ între
universitățile publice din Anglia și România în direcția activităților terțiare şi are ca punct de
plecare problematica enunţată în capitolele anterioare, şi anume, subfinanţarea învăţământului
superior public din România şi nevoia identificării unor surse alternative de finanţare.
Modelul universităţilor din Anglia în ceea ce priveşte aceste aspecte poate fi considerat un
exemplu de bună practică în domeniul finanţării universităţilor publice, care poate fi ulterior
urmat şi de instituţiile similare din România.
Studiul comparativ între universitățile publice din Anglia și România în privința
identificării și operaționalizării activităților terțiare, este o introducere în sfera acelor
activităţi generatoare de venit, de tipul activităţilor terţiare pe care colegiul britanic King’s
College London le desfăşoară și care pot fi operaționalizate cu succes sau sunt deja aplicate în
cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. Raportul este realizat sub forma unei cercetări
de tip documentar extins, completat cu un studiu comparativ.
Capitolul 7 intitulat Cercetare calitativă privind activităţile terţiare ca surse
alternative de finanţare pentru Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Capitolul 8
Cercetare cantitativă privind activităţile terţiare ca surse alternative de finanţare pentru
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu completează cercetarea prezentată în Capitolul 6.
Studiul porneşte de la identificarea acelor activităţi terţiare generatoare de venit în
universităţile din Anglia care pot fi preluate ca şi conţinut şi terminologie şi adaptate
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sistemului românesc de universităţi publice. Investigaţiile şi analizele realizate pot fi suport
pentru dezvoltarea unei palete largi de activităţi terţiare care să genereze un potenţial venit,
constant şi liber de constrângeri.
Partea a patra Concluzii finale, contribuţii originale şi direcţii viitoare de cercetare
încheie acest demers ştiinţific printr-o analiză a rezultatelor obţinute în urma cercetărilor şi
prin formularea concluziilor şi recomandărilor finale.
Capitolul 9 descrie imaginea completă a acelor activităţi identificate, dezvoltate şi
analizate pe parcursul cercetării, activităţi care au un aport de valoare la dezvoltarea
managementului universitar şi un impact real, vizibil asupra mediului academic, mediului de
afaceri şi mediului social și cuprinde sinteza concluziilor rezultate din analiza fenomenelor
studiate pe parcursul cercetării.
Capitolul 10 reprezintă o accentuare pertinentă a contribuţiilor personale şi a
elementelor de originalitate pe care am încercat să le aducem în lumina managementului
financiar universitar neavând pretenţia ca ele să fi fost în totalitate epuizate, atât din punct de
vedere teoretic cât şi practic. Pe parcursul acestui capitol sunt formulate recomandări pentru
îmbunătăţirea practicii în domeniul managementului financiar universitar în vederea
diversificării surselor de venit ale unei universităţi şi direcţii de cercetare viitoare care pot
contribui la dezvoltarea domeniului abordat.
Prezenta teză de doctorat nu are pretenţia de a fi epuizat materialele teoretice şi de a fi
acoperit din punct de vedere al practicii, toate aspectele referitoare la diversificarea surselor
de finanţare pentru universităţile publice din România, dar poate constitui o bază reală şi de
valoare pentru direcţii viitoare de cercetare şi explorare a cunoaşterii.
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Figura 2 – Structura logică a tezei
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CONCLUZII FINALE, OPINII, SOLUȚII
Teza de doctorat Contribuţii la dezvoltarea managementului financiar universitar din
perspectiva identificării, dezvoltării și diversificării surselor de venit prin activităţi terţiare sa concentrat pe obiectivul central de identificare şi evidenţiere a importanţei diversificării
surselor de finanţare pentru universităţile publice din România.
Punctul de pornire al acestei cercetări a fost reprezentat de asocierea finanţării
deficitare a universităţilor publice din România cu posibilităţile de sprijin financiar existente
în mediul de afaceri şi în mediul social.
S-a urmărit identificarea gradului de cunoaștere, aplicabilitate şi necesitate a
activităţile terţiare şi managementului acestora în cadrul universităţilor publice din România.
Obiectivele generale ale tezei de doctorat au urmărit aspecte referitoare la:
 Determinarea gradului actual al cercetării în domeniul conceptelor de management
universitar şi managementului financiar universitar;
 Abordarea aspectelor referitoare la necesitatea diversificării surselor de finanţare
pentru universităţile publice din România;
 Identificarea acelor activităţi terţiare care pot aduce un plus valoare pentru
universităţile publice din România;
 Identificarea soluţiilor de optimizare a activităţilor terţiare existente precum şi
dezvoltarea unor noi tipuri de activităţi terţiare prin valorificarea parteneriatelor dintre
mediul academic, mediul de afaceri şi mediul social.
Scopul cercetării a coincis cu identificarea unor resurse alternative de finanţare de
tipul activităţilor terţiare pentru universităţile publice din România şi conştientizarea celor
implicaţi asupra importanţei acestora atât pentru universitate cât mai ales pentru beneficiarii
produsului educaţional universitar.
Prezenta teză de doctorat a demonstrat că astfel de interacţiuni sau activităţi terţiare pot
contribui în timp la dezvoltarea Domeniilor de cercetare fundamentală cu potenţial din România,
datorită reţelei create şi a lărgiri bazei de finanţare pe parcursul derulării colaborării dintre
universitate, mediul de afaceri şi mediul social.
Parteneriatele reciproc avantajoase dintre mediul academic şi mediul extern presupun
transferuri strategice şi organizaţionale, atât din partea instituţiilor de învăţământ superior cât
şi ale partenerilor acestora, precum şi implicarea dinamică a managementului universitar în
sprijinul dezvoltării activităţilor terţiare. Pe cale de consecinţă, s-a constatat că instituţiile de
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învăţământ superior şi-au modificat obiectivele strategice şi au încercat să îşi adapteze
structurile lor organizaţionale şi instituţionale pentru a dobândi noi abilităţi, îndeplinindu-şi în
continuare şi funcţiile lor tradiţionale de cercetare şi de predare.
În baza cercetării documentare efectuate putem afirma că, în planul managementului
financiar al universităţilor publice din România, pot fi aduse o serie de îmbunătăţiri şi corecţii
care să fluidizeze activităţile şi procesele care au loc între universitate şi mediul de afaceri,
industrie şi societate.
Parcursul cercetării din surse secundare a relevat și un interes crescut pentru domeniul
parteneriatelor dintre mediul academic, mediul de afaceri și mediul social și a evidenţiat o
tendinţă pozitivă de includere a activităţilor terţiare în declaraţiile de misiune şi viziune ale
universităţilor din România, o evoluţie importantă pentru sistemul inovaţional. Deşi nu este o
condiţie suficientă pentru creşterea beneficiilor pe care instituţiile de învăţământ superior le
pot furniza pe plan economic şi social, aceasta este cu siguranta totuşi un pas necesar.
Cercetarea noastră a relevat, de asemenea, existenţa unei recunoaşteri pe scară largă a
sinergiilor dintre activităţile de transfer de cunoştinţe, educaţie şi cercetare, cu un minim
decalaj și a indicat o serie de oportunităţi clare pentru generarea de legături de feedback între
procesul de educaţie, cercetare şi activităţile de transfer de cunoştinţe, fiecare dintre acestea
sprijindu-le şi consolidându-le pe celelalte.
Constrângerile financiare şi limitările finanţării de la guvern determină universităţile
publice să conştientizez faptul că veniturile provenind din transferul de cunoştinţe sunt un
mijloc de mai mare securitate financiară şi una dintre modalităţile de a reduce dependenţa lor
faţă de finanţarea publică.
Popularitatea în creştere a misiunii activităţilor terţiare, precum şi dezvoltarea unor
strategii îmbunătăţite de transfer de cunoştinţe au în mod inevitabil, impact asupra
departamentelor şi disciplinelor academice.
Măsura în care centrele pentru transfer de cunoştinţe caută oportunităţi pentru
activităţi terţiare care să implice mediul academic variază în mod substanţial în cadrul
sectorului de învăţământ superior. Pe de o parte se consideră că identificarea de oportunităţi ar
trebui să rămână responsabilitatea personalului universitar. Implicarea directă a organizaţiilor
externe şi a cadrelor didactice este mecanismul cel mai des întalnit în iniţierea activităţilor
terţiare.
Implementarea unor schimbări de strategie într-o organizaţie mare, cum ar fi
instituţiile de învăţământ superior, presupune mai mult decât simpla anunţare a noilor
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iniţiative strategice, modificarea structurilor de stimulare şi alocarea de resurse pentru a
dezvolta infrastructura şi sprijinirea structurilor organizaţionale.
Atingerea obiectivelor activităţilor terţiare implică prin urmare, schimbarea viziunii
instuţiei într-o direcţie care cuprinde nu numai activităţile de predare şi de cercetare, dar şi
transformarea lor în avantaje pentru economie şi societate, printr-un aport de valoare
financiară sau socială concret, cuantificabil.
În opinia noastră, o cultura pozitivă a transferului de cunoştinţe la nivelul
managementului universitar este o necesitate fundamentală, dar nu şi o condiţie suficientă
pentru o schimbare culturală în cadrul restului instituţiei. Investiţia în educaţie şi susţinerea
financiară a acesteia trebuie să ia în considerare următoarele aspecte:


Insuficienţa fondurilor acordate educaţiei de către stat, de la bugetul statului, pune un
accent deosebit pe dezvoltarea parteneriatelor de tip MAAS;



Resursele financiare reprezintă factorul cheie al dezvoltării educaţiei, constituind una
dintre componentele dezvoltării şi reformei educaţionale.
Universităţile sunt capabile şi competente să-şi gestioneze problemele financiare,

educaţia fiind privită din punctul de vedere al managementului corporatist astfel că poate
genera veniturile necesare dezvoltării şi autosusţinerii sale.
Educaţia universitară ca proces ce se desfăşoară pe termen lung şi a cărei investiţie şi
finanţare trebuie să fie susţinute numai în măsura în care pot fi obţinute rezultate şi venituri
optimale, idee exprimată în urma studiului din surse secundare şi confirmată în urma
cercetării. Pentru susţinerea educaţiei trebuie făcut apel la un sumum de surse; cele care
operează izolat dovedindu-se inadecvate pentru finanţarea educaţiei, parteneriatul surselor,
denumit pe parcursul tezei parteneriat MAAS, susținut de un management eficient al
activităților terțiare, fiind opţiunea fezabilă.
Parteneriatele MAAS sunt instrumentele de cooperare pe termen lung între mediul
academic, mediul de afaceri şi mediul social care impun asumare responsabilă a oricărei
investiţii, a riscurilor şi a beneficiilor, fiind cea mai indicată soluţie pentru dezvoltarea în
planul surselor de finanţare a universităţilor publice din România.
În urma cercetării, putem afirma că activităţile terţiare sunt de o reală necesitate pentru
universităţile din România tocmai pentru scopul pe care acestea tind să îl atingă, şi anume, acela de
a fi provideri de cunoştinţe, cercetare şi inovare.
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Universităţile publice din România îşi pot câştiga un real prim loc, în primul rând prin
operarea unor schimbări13:


Trebuie să renunţe la practicile tradiţionale care blochează schimbul de cunoaştere şi
tehnologie;



Agenda politică a Guvernului român şi strategiile instituţiilor de învăţământ superior trebuie
restabilite şi reorganizate în direcţia activităţilor terţiare, deoarece nu mai rezistă presiunii
finanţării din fonduri publice;



Trebuie să fie deschise şi să adopte schimbări în comportamentul privind interacţiunea cu
mediul extern, acest fapt incluzând şi faptul că majoritatea succesului în inovarea
tehnologică este nepromovat;



Trebuie să-şi mărească rolul şi interesul în comercializarea avantajului ştiinţific de care
dispun. Interesul crescând va aduce doar beneficii şi nu va contribui la distrugerea primei
misiuni, dimpotrivă, o vor completa;



Schimbare a raportului de comunicare şi relaţionare dintre beneficiarii colaborărilor de tip
MAAS. Lipsa unei relaţionări dintre universităţi, mediul de afaceri şi comunitate poate avea
ca rezultat o diminuare a contribuţiei la inovaţie, la schimbul de cunoaştere şi, de ce nu,
pierderea sau renunţarea la beneficiile financiare.
Managerii universităţilor publice din România sprijină activităţile terţiare, fără a exista însă

o unitate de opinie şi fără a avea instrumentele legale pentru o bună implementare, obţinerea unor
produse inovative fiind astfel îngreunată.
În ceea ce privește apelul la fondurile europene nerambursabile, parcursul acestei
demonstraţii ştiinţifice a arătat că, în ceea ce priveşte finanţarea proceselor educaţionale
didactice, o sursă suplimentară directă de finanţare pentru programele de doctorat şi pentru
unele programe de masterat poate fi reprezentată de fondurile structurale.
Ne exprimăm opinia conform căreia limbajul documentelor şi exprimarea cerinţelor
din programele operaţionale prin care se derulează proiectele ce urmează să primească o
finanţare nerambursabilă par încifrate şi obscure majorităţii beneficiarilor potenţiali,
provenind din universităţile publice din România, la care se adaugă absenţa unei culturi a
managementului de proiect în sens occidental, astfel că, în majoritatea cazurilor, accesarea
fondurilor europene nu se face cu responsabilizarea factorilor implicaţi. Rezultatele pot fi
dezastruoase, implicând pierderi financiare uriaşe pentru universităţi, dovada sunt şi ultimele

Dumitrașcu, D., Novac, C., Role of Performant Management of Third Stream Activities in
Developing Fundamental Research with Potential in Romania, în Nicolescu, O., Năstase, M., The
Best Romanian Management Studies 2011 – 2012, LAP Lambert Academic Publishing & SAMRO,
București, 2013, p. 99
13
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blocaje ale programelor POS DRU în care universităţile publice din România s-au implicat,
fie în calitate de beneficiar sau partener, un exemplu negativ dar elocvent fiind şi cel al
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Întemeiat pe amplul studiu bibliografic efectuat, precum şi pe informarea la faţa
locului, în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, putem formula concluzia potrivit
căreia accesul la finanţarea din fonduri europene nerambursabile reprezintă în momentul de
faţă, în ciuda unor impedimente de ordin birocratic sau de responsabilizare a factorilor
implicaţi, o importanţă sursă de finanţare pentru universităţile publice din România, în
condiţiile în care sunt singurele fonduri pe care universităţile le pot gestiona pe termen lung,
cu efecte pe termen lung, fără a fi purtătoarele unei dobânzi şi fără a suporta efectele unei
rambursări.
Un management eficient al activităţilor terţiare se poate realiza doar în condiţiile în
care există un echilibru de interese, în mod special din partea universităţii. Interesul care
primează este acela de păstrare a misiunilor iniţiale de educaţie şi cercetare, cea de a treia
misiune materializată prin activităţile terţiare fiind doar o reflexie a primelor două în planul
economiei, culturii, societăţii şi cunoaşterii.
Parte dintre programele de doctorat pot fi finanţate aproape integral prin proiecte
POSDRU, la fel ca şi pregătirea şi demararea unor programe de masterat în parteneriate
internaţionale, programe postdoctorale sau programe de formare postuniversitară. Mediul
economic privat interesat poate deveni finanţatorul unor programe de masterat sau doctorat,
fie prin finanţarea directă a unor asemenea programe, fie prin acoperirea taxelor de studii sau
acordarea unor burse pentru studenţi.
Date fiind limitele finanţării din fonduri publice a universităţilor publice din România
completate de criza economică şi socială actuală, putem afirma că este imperios necesar să fie
adoptate o serie de măsuri privind diversificarea surselor de finanţare şi sprijin direct şi pentru
studenţi, prin implicarea în parteneriate de tip public-privat, mediul academic, mediul de
afaceri şi mediul social.
Dezvoltarea unor programe de studii netradiţionale, orientate către persoane adulte
poate constitui o direcţie de dezvoltare pentru universităţile care gestionează programe de
studii orientate, mai degrabă, spre ştiinţele socio-umane sau umaniste. În plus, oferirea unor
programe de pregătire profesională de calitate, pentru angajaţi sau persoane active, care
doresc să se dezvolte profesional pe parcursul carierei, reprezintă activităţi pe care
universităţile ar putea să le dezvolte şi ar trebui să fie susţinute de către stat şi motivate să le
desfăşoare.
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La nivel mondial, un element important în direcţia diversificării surselor de finanţare a
învăţământului superior este sistemul de credite pentru studii universitare, element care poate
fi folosit cu succes și în universitățile publice din România. În țara noastră au existat mai
multe propuneri pentru implementarea unui asemenea sistem de credite pentru studii, iar
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 prevede înfiinţarea unei Agenţii de credite şi burse de
studii şi a stabilit câteva principii generale ale acordării şi finanţării acestor credite:
„Art. 204
(1) Studenţii care provin din familii cu venituri reduse beneficiază de un sistem de
împrumuturi bancare pentru efectuarea studiilor, garantate de stat, în condiţiile legislaţiei în
vigoare, prin Agenţia de credite şi burse de studii. Împrumuturile pot acoperi taxele de studii
şi costul vieţii pe perioada studiilor.
(2) Absolvenţii care vor practica profesia minimum 5 ani în mediul rural vor fi scutiţi de plata
a 75% din împrumut, această parte fiind preluată de către stat, în cuantum de maximum
5.000 lei.
(3) Agenţia de credite şi burse de studii propune reglementari corespunzătoare în vederea
acordării creditelor“
Din păcate, acest articol al legii încă nu a fost aplicat. CNFIS consideră, însă, că un
sistem de credite garantate pentru studenţii care provin din familii cu venituri reduse
reprezintă un element important al asigurării egalităţii de şanse şi echităţii sociale în accesul la
studii universitare, ca şi un factor care ar putea ajuta România să atingă ţintele de incluziune
asumate prin Strategia Europa 2020. De aceea, CNFIS propune ca Ministerul Educaţiei
Naţionale să promoveze la nivelul Guvernului adoptarea actelor normative necesare pentru
implementarea sistemului de credite de studii garantate de stat prevăzut de legea în vigoare,
precum şi asigurarea mijloacelor financiare pentru funcţionarea acestui sistem.14
În direcţia instrumentelor legale care guvernează astfel de activităţi, se impune
reformularea legislaţiei privind regimul juridic al acestor colaborări. Din punctul de vedere al
prevederilor legate de facilităţile financiare, pentru partenerii externi şi stakeholderii unei
universităţi publice implicate în activităţi de transfer de cunoştinţe sau transfer tehnologic pot
fi acordate mai multe facilităţi şi stimulente.
Partea de cercetare din surse primare a prezentat informaţii asupra direcţiei de dezvoltare în
domeniul finanţării învăţământului superior și în mod special a diversificării surselor de venit prin
activități terțiare, în două universităţi europene: Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu şi King’s
College London.
14

UEFISCDI, CNFIS, Raport public anual – 2012. Starea finanţării învăţământului superior şi măsurile de
optimizare ce se impugn, Bucureşti, 2012, p. 56
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Studiul a descris o serie de strategii necesare pentru creşterea veniturilor unei universităţi şi
măsura în care activităţile terţiare pot contribui la crearea unor beneficii directe sau indirecte pentru
părţile implicate în astfel de activităţi şi parteneriate între mediul academic, mediul de afaceri şi
mediul social.
Din cercetările efectuate atât România cât şi Marea Britanie am constatat asumarea
unor măsuri de austeritate, de reducere a cheltuielilor pe care ambele ţări le-au luat în ultimii
ani pentru a prioritiza investiţiile, precum şi presiune pentru justificarea tăierilor bugetare şi
identificarea de soluţii alternative creative în vederea asigurării fundamentelor unei creşteri
solide şi durabile. Universităţile publice din Anglia stimulează activităţile terţiare care promit
autosustenabilitatea, care generează o formă de venit pentru a-şi acoperi cel puţin costurile.
Politica Guvernului, finanţările alocate activităţilor terţiare şi presiunile financiare au
reprezentat principalele cauze ale creşterii importanţei „celei de-a treia misiuni” pentru
sistemul britanic de universităţi publice.
În urma cercetării documentare realizate asupra sistemului britanic de universităţi
publice prin prisma finanţării acestuia prin activităţi terţiare, putem concluziona că acestea
insistă asupra recunoaşterii sinergiilor dintre activităţile de transfer de cunoştinţe şi cele legate
de educaţie şi cercetare. Sursele din sectorul privat contribuie fără îndoială la crearea legăturii
între educaţie şi societate.
Putem afirma că în activităţile terţiare ale unei universităţi ar trebui să existe implicare
şi participare din partea tuturor sectoarelor economiei, atât la programele de cercetare
fundamentală cât şi aplicată. În completarea acestor tipuri de interacţiuni pot fi adăugate
următoarele activităţi:


Predarea unor cursuri din cadrul universităţilor publice de către specialiştii din mediul
de afaceri;



Finanţarea proiectelor în schimbul brevetelor şi drepturilor de autor;



Folosirea în comun a infrastructurilor ştiinţifice şi tehnologice şi accelerarea
proceselor de transfer;



Beneficii financiare din partea mediului de afaceri în funcţie de numărul studenţilor
angajaţi.
Revenind la una dintre ideile exprimate iniţial în această teză de doctorat, în care

afirmam faptul că educaţia e necesară dezvoltării societăţii dar nu este un drept din naştere
al societăţii, prin urmare cei ce doresc să îl aibă trebuie să plătească, putem completa cu
faptul că educaţia ar trebui remunerată de către cei care obţin beneficii de pe urma ei,
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însemnând un sistem mixt de finanţare publică şi privată a învăţământului superior și implicit
un accent crescând asupra colaborărilor și parteneriatelor MAAS.
Mediul de afaceri şi mediul social ar trebui să contribuie la educarea forţei de muncă
proprii prin finanţarea universităţilor. Acest model interesant necesită în mod evident o
cooperare foarte strânsă între autorităţile responsabile, organele de conducere ale
universităţilor, companiilor private sau organizaţiilor sociale.
Deşi o politică de încurajare a parteneriatelor între universităţi şi mediul privat este
indispensabilă în economia bazată pe cunoaştere, trebuie ţinut cont de specificacitatea şi
obiectivele diferite ale universităţilor şi ale mediului extern acesteia. De aici rezultă
necesitatea limitării acţiunilor managementului de tip corporatist în managementul
universitar, în special în managementul financiar universitar, tocmai pentru păstrarea
misiunilor primordiale ale universităţii: educaţie şi cercetare.
Una dintre concluziile majore ale tezei de doctorat care cuprinde esența obiectivelor și
ipotezelor enunțate pe parcursul studiului este de fapt punctul de pornire spre o finanțare de
către mediul de afaceri (firmele, companiile și organizațiile) a instruirii și pregătirii angajaților
sau viitorilor lor angajați. O primă soluție ar fi aceea a unei prefinanțări pentru acoperirea
costurilor educației universitare, prin contribuția majoră a viitorului angajator și printr-un
aport minim din partea viitorului angajat, student într-o primă etapă.
Implicarea mediului de afaceri în finanțarea universităților are avantajul creării unui
sistem de împrumutri, facilitării accesului studenților la sistemele de burse oferite de
companii, mărind posibilitatea finanțării studiilor în contul veniturilor viitoare, un element de
management al activităților terțiare funcțional în cadrul sistemului britanic.
Raţiunile predominant financiare nu trebuie să primeze educaţiei şi cercetării, dar sunt
un accesoriu necesar.
Măsurile asumate atât de sistemul universităților publice din România cât și al celor
din Marea Britanie au scos în evidență preocupările masive în direcția unui management
performant al activităților terțiare, pentru investiții și pentru identificarea unor soluții
alternative de finanțarea a învățământului superior. Avantajele experienței Marii Britanii în
domeniul parteneriatelor MAAS trebuie valorificat și în universitățile publice din țara noastră,
prin înțelegerea beneficiilor și avantajelor oferite de către acestea.
Una dintre cele mai importante opțiuni pentru diversificarea surselor de finanțare a
universităților publice din România o reprezintă parteneriatele MAAS, ca instrumente de
moderne de colaborare și dezvoltare educațională, economică și socială.
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Teza de doctorat cu titlul Contribuţii la dezvoltarea managementului financiar
universitar din perspectiva identificării, dezvoltării și diversificării surselor de venit prin
activităţi terţiare a evidențiat necesitatea dimensiunii antreprenoriale a învățământului
superior, prin problematizarea managementului finanțării universităților publice din România
și prin furnizarea unor alternative posibile de finanțare a acestora.

SINTEZA CONTRIBUŢILOR ORIGINALE ȘI DIRECȚII
VIITOARE DE CERCETARE
Contribuţii teoretice
Cercetarea bibliografică a sistematizat şi sintetizat informaţiile din peste 200 de surse
bibliografice și a cuprins o arie largă de cărţi, reviste, articole, studii, cercetări şi îşi are
utilitatea tocmai datorită evidenţierii stadiului actual al cercetărilor în domeniul
managementului financiar universitar, precum şi datorită fundamentării teoretice cât mai
cuprinzătoare a elementelor ce intervin în finanţarea unei universităţi.
Cercetarea din surse secundare a identificat și evidențiat un număr impresionant de
activități terțiare care pot aduce un aport de valoare pentru universitățile publice din România.
Prin cercetarea din surse primare au fost extrase acele activități care sunt deja operaționalizate
în universitățile publice din România
Analiza clepsidră a activităţilor terţiare reprezintă un element original şi inovativ ce
poate fi cu uşurinţă transpus şi aplicat în oricare dintre mediile de interes, fie mediu academic,
mediu economic sau social tocmai datorită echilibrului pe care modelul îl creează: fiecare
acţiune de întoarcere şi valorificare a cunoştinţelor se face cu implicarea și în beneficiul
tuturor părţilor. Figura este un model de prezentare a funcţionării parteneriatelor dintre mediul
academic, mediul de afaceri şi mediul social.
Un alt element de originalitate este figura Tipologia activităţilor generatoare de venit
pentru universităţile publice, un model de reprezentare a activităților terțiare care pot fi
operaționalizate în cadrul universităților publice din România în vederea diversificării surselor
de finanțare.
Cercetările ştiinţifice desfăşurate pe parcursul acestei teze de doctorat numără printre
rezultate şi un Glosar de termeni specifici activităților terțiare. Acesta a fost realizat prin
agregarea tuturor conceptelor, terminologiilor, definiţiilor, ideilor şi expresiilor referitoare la
activităţile terţiare ce pot fi desfăşurate într-o universitate, cu efecte imediate asupra
veniturilor universităţii.
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1.1

Contribuţii practice
 Realizarea unei incursiuni teoretice introductive din perspectiva unui număr mare de
cercetători, atât din literatura românească de specialitate, cât și din literatura
internațională, de natură a evidenția și a contura semnificația și aria operațională a
conceptelor cheie ale lucrării: management universitar, management financiar,
managementul activităților terțiare, parteneriatele MAAS;
 Accentuarea și analiza acelor elemente de management general și public cu implicații
în managementul financiar universitar și cu influență asupra managementului
activităților terțiare;
 Evidențierea importanței teoriei privind managementului activităților terțiare și a
modului în care acest concept își găsește aplicabilitate practică în managementul
universitar și, în mod special, în managementul financiar universitar;
 Realizarea unei analize a stadiului de dezvoltare a managementului activităților terțiare
în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu în vederea sublinierii importanței și
aportului activităților terțiare în planul resurselor financiare ale universității;
 Elaborarea unei cercetări structurată pe trei investigații, care a permis identificarea
motivațiilor, dificultăților și limitelor activităților terțiare într-o universitate publică
din România;
 Cunoașterea realităților printr-o analiză complexă din surse primare, constând în cele
trei cercetări ale tezei, contribuie practic la conturarea unui cadru real de identificare și
manifestare a conceptelor referitoare la managementul activităților terțiare în
universitățile publice din România;
 Conceptualizarea managementului activităților terțiare în universitățile publice prin
întocmirea unui model de funcționare de tip clepsidră care își poate găsi aplicabilitate
în practica universitară, în general, și în practica parteneriatelor dintre mediul
academic, mediul de afaceri și mediul social;
 Realizarea unei sinteze a lucrării prin punctarea rezultatelor obținute, a contribuțiilor
proprii și a recomandărilor în direcția creșterii performanțelor într-un domeniu de
mare actualitate aflat în plină dezvoltare, cum este cel al managementului activităților
terțiare.
Rezultatele cercetărilor efectuate în această lucrare s-au concretizat prin publicarea a

12 articole în reviste de specialitate, după cum urmează:
1.

NOVAC,

Carmen,

Financially

Sustainable

Universities,

International

Conference Knowledge Based Organizations, 15th Edition, Sibiu, Land Forces
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Academy, 26-28th Nov. 2009, Conference Proceedings 3, Book Series: Knowledge
Based Organization International Conference, Volume 3;
2.

NOVAC, Carmen, Entrepreneurial vs. Intrapreneurial, International Conference
Knowledge Based Organizations, 16th Edition, Sibiu, Land Forces Academy, 2628th Nov. 2010, Conference Proceedings 3, Book Series: Knowledge Based
Organization International Conference, Volume 4;

3.

NOVAC, Carmen, A New Breed – The Millenials, International Conference
Knowledge Based Organizations, 16th Edition, Land Forces Academy , Sibiu, 2628th Nov. 2010, Conference Proceedings 3, Book Series: Knowledge Based
Organization International Conference, Volume 4;

4.

NOVAC, Carmen, Pros and Cons for the Entrepreneurial University,
International Conference „European Integration, New Challenges", 5th Edition,
University of Oradea, 28-29th May 2010, Conference Proceedings, ISSN: 18445519, page 101;

5.

NOVAC, Carmen, Educating the Human Capital the More You Learn, the More
You Earn, 18th International Economic Conference - IECS 2011, “Crises After
The Crisis. Inquiries From A National, European And Global Perspective”, May
19-20th 2011, Sibiu, Romania;

6.

NOVAC, Carmen, DUMITRASCU, Danut, The Challenge of Financing a
University Through Tertiary Sector Activities, 5th International Conference on
Manufacturing Science and Education - MSE 2011, Creative Thinking in
Engineering and Academic Education, 2nd - 5th of June, 2011, Sibiu, Romania;

7.

NOVAC, Carmen, Intelligent Investment in Alumni Database, UNESCO –
CEPES

International

Conference

Life

after

Graduation,

http://www.cepes.ro/images/graduation/posters/default.htm , 20th June 2011,
Sibiu, Romania;
8.

DUMITRASCU, Danut, ISARIE, Claudiu, CIUDIN, Rodica, PETRESCU,
Valentin, NOVAC Carmen, Bridging the Gap between Theory and Practice,
Article forwarded and accepted for the International Conference of Engineering
and Business Education, University of Technology, Capetown Peninsula, South
Africa, 20 – 25 Nov. 2011;

9.

NOVAC, Carmen, DUMITRAȘCU, Dănuț, Third Stream Fundin, a Source of
Continuous Funding for Romanian Universities, Modern Approaches in
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Organisational Management & Economy, proceedings of the conference,
Bucharest Academy of Economic Studies & SAMRO, Bucharest, 2011;
10. DUMITRASCU, Danut, NOVAC, CARMEN, Role of Performant Management
of Third Stream Activities in Developing Fundamental Research with Potential, in
Romania, in Nicolescu, O., Năstase, M., The Best Romanian Management Studies
2011 – 2012, LAP Lambert Academic Publishing, Germania, 2013;
11. NOVAC, Carmen, Social and business entrepreneurs in the mirror of emotional
and practical intelligence, in Pshychology of Economic Self – Determination of
Person and Community, ISBN 978-966-434-258-9, Ucraina, 2013, p. 25;
12. NOVAC, Carmen, DUMITRAȘCU, Dănuț, The Romanian Educational System
as European Identity, in Education in Romania, Bloomsbery Publishing House,
London, UK, 2014.
1.2

Direcții viitoare de cercetare
În urma cercetării au fost atinse toate obiectivele propuse iniţial, însă nu avem

pretenţia că cercetarea noastră este eshaustivă. Rezultatele şi concluziile noastre pot fi folosite
şi optimizate pentru cercetări viitoare.
Considerăm că această tematică a diversificării surselor de finanţare a universităţilor
publice din România, datorită complexităţii subiectului abordat, poate deveni subiectul unor
alte cercetări de amploare. Pentru extinderea orizontului cercetării, propunem o serie de
direcţii, astfel:
1. Realizarea unei cercetări mai aprofundate, având ca punct de pornire prezenta teză de
doctorat, în vederea investigării concrete a impactului şi beneficiilor în plan financiar
a desfăşurării parteneriatelor de tip MAAS şi a activităţilor terţiare pentru
universităţile publice din România;
2. Abordarea din punct de vedere comparativ a acestui subiect la nivel european pentru
a evidenţia exemple de bună practică şi în alte ţări şi găsirea unor soluţii viabile,
aplicabile în universităţile publice din România;
3. Realizarea unei cercetări ştiinţifice care să includă Analiza culturii organizaţionale a
universităţilor publice din România şi schimbările care se impun în planul culturii
organizaţionale a acestora în vederea adoptării şi desfăşurării cu succes a
parteneriatelor de tip MAAS şi a activităţilor terţiare. Această cercetare poate fi
abordată din punct de vedere al ştiinţei psihologiei tocmai datorită complexităţii
proceselor care intervin pe parcursul unor astfel de colaborări MAAS şi luând în
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considerare factorul uman, resursa umană ca element de bază pentru crearea acestor
relaţii;
4. Abordarea dinamică a caracteristicilor activităţilor terţiare dezvoltate de
universităţile publice din România, analizate în cercetarea de faţă astfel încât să poată
fi evidenţiată evoluţia lor în timp şi să se poată previziona tendinţele acestora pentru
perioadele următoare;
5. Realizarea unui studiu comparativ între universităţile publice şi cele private din
România, în direcţia dezvoltării activităţilor terţiare, astfel încât rezultatele să poată fi
generalizate şi utile pentru întreg sistemul de management financiar universitar din
România şi, mai important, să producă efecte asupra surselor de finanţare şi să aducă
un spor de valoare acestora;
6. Realizarea unui Ghid de management al activităţilor terţiare în universităţile publice
din România, ce va putea fi utilizat și aplicat în cercetări viitoare. Ghidul va constitui o
abordare teoretică și practică a unor concepte, definiții și instrumente de management
al activităților terțiare;
7. Înfiinţarea în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu a unui centru specializat
MAAS Corporate pentru dezvoltarea, operaționalizarea și extinderea preocupărilor în
sfera activităţilor terţiare;
8. Realizarea unui website pentru agregarea informațiilor din cadrul Universității ”Lucian
Blaga” din Sibiu, referitoare la parteneriatele dintre mediul academic, mediul de
afaceri și mediul social.
Teza de doctorat cu titlul Contribuţii la dezvoltarea managementului financiar
universitar din perspectiva identificării, dezvoltării și diversificării surselor de venit prin
activităţi terţiare are un potențial ridicat de valorificare a rezultatelor, motivat de faptul că
abordează un domeniu de mare actualitate atât pentru teoreticieni, prin atenția acordată
elementelor de management universitar, în general, și de management al activităților terțiare,
în mod special, cât și pentru practicieni, prin exemplificările, modelele și studiile de caz
analizate pe parcursul cercetărilor din surse primare.
Acest demers științific constituie primul pas în direcția dezvoltării unui management al
activităților terțiare în universitățile publice din România, bazat pe importanța relației dintre
universități, mediul antreprenorial și mediul social.
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