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Teza de abilitare intitulată “Abordări empirice privind ecosistemul financiar și cadrul 

socio-economic. Coordonate convenționale și sustenabile” prezintă principalele rezultate 

obținute în cercetarea științifică, după conferirea titlului de doctor în domeniul de doctorat 

Finanțe. Lucrarea este structurată în două părți, prin care am urmărit evidențierea celor mai 

relevante rezultate ale cercetării științifice și prezentarea evoluției carierei și a direcțiilor 

viitoare de dezvoltare a acesteia. 

Prima parte, intitulată “Rezultatele cercetării științifice în domeniul financiar și socio-

economic”, reunește două capitole orientate către studii cantitative la nivelul sistemului 

financiar, respectiv către abordări empirice la nivel socio-economic. 

Capitolul “Aspecte structurale ale sistemului financiar: tipologie de intermediari 

financiari, modele de afaceri” sintetizează o serie de direcții de cercetare ce au avut în prim-

plan activitatea a diverse entități financiare, precum băncile comerciale convenționale, 

băncile de importanță sistemică, băncile cooperatiste, băncile etice sau sustenabile, 

platformele de tip crowdlending și sistemul shadow banking.  

Activitatea desfășurată de băncile convenționale a făcut obiectul a cinci articole, în 

cadrul cărora au fost evaluate: i) gradul de eficiență al structurilor de conducere a băncii în 

îndeplinirea obiectivelor asumate; ii) similitudini în modelele de afaceri ale băncilor, din 

perspectiva indicatorilor de prudență bancară și de profitabilitate; iii) calitatea portofoliului 

de credite, prin dezvoltarea unui sistem de avertizare timpurie privind expunerile 

neperformante; iv) rolul guvernanței corporative în activitatea desfășurată de băncile de 

importanță sistemică; v) relația de determinare stabilită între gradul de încredere al clientelei 

retail în sistemul bancar și factorii economici. 

O altă direcție de cercetare a vizat aprofundarea problematicii băncilor cooperatiste, ca 

segment distinct al sistemului bancar. Aceste bănci manifestă o orientare tradițională către 

clientela retail iar modelul lor de afaceri este guvernat de respectarea unor principii-cheie, și 

anume: proximitatea față de clienți/comunitatea locală, solidaritate și angajament față de 

societate, guvernanță prudentă ce nu urmărește maximizarea profitului ci coeziunea socială și 

dezvoltarea economică locală. 

Reconfigurarea modelelor tradiționale de afaceri bancare reprezintă un alt aspect 

abordat în cadrul cercetărilor publicate, fiind de altfel un subiect care a dobândit un amplu 

interes în rândul practicienilor din industria financiară, autorităților de reglementare și 

supraveghere, mediului academic și societății civile. Ultimul deceniu a marcat apariția de noi 

intermediari financiari (platformele online de crowdlending), precum și dezvoltarea și 

consolidarea unor instituții financiare aparte (bănci etice, cu activitate social responsabilă). 



3 
 

Drept urmare, unul dintre articole gravitează în jurul activității băncilor etice și își 

propune să evalueze impactul responsabil exercitat prin activitatea bancară curentă, estimând 

gradul de eficiență a funcției de intermediere financiară. Băncile etice sunt în centrul atenției 

acestui studiu deoarece se implică explicit în direcționarea resurselor financiare către start-

up-uri, mici întreprinzători și proiecte de investiții caracterizate prin valoare adăugată din 

punct de vedere social, cultural și de mediu, încurajând dezvoltarea de proiecte responsabile, 

durabile. 

Un alt articol abordează o temă de interes la nivel internațional, și anume fenomenul 

FinTech (engl. Financial Technologies) ce prezintă o dezvoltare rapidă, favorizată de 

procesul de digitalizare financiară, de nivelul mai scăzut al costurilor produselor și serviciilor 

financiare oferite, de gradul ridicat de mobilitate transfrontalieră al acestora (oferta de 

produse și servicii vizează persoane indiferent de țara lor de reședință), dar și de nivelul redus 

al incluziunii financiare. 

Utilizarea noilor tehnologii în domeniul financiar este de natură să genereze ample 

schimbări, întrucât transformă fundamental modul tradițional de furnizare a serviciilor 

financiare și facilitează accesul la acestea. În acest sens, se constată o creștere a activității 

desfășurate de platformele online ce oferă servicii denumite crowdlending (peer-to-peer 

lending - P2P lending). Articolul publicat se concentrează pe o dezvoltare recentă în 

domeniul modelelor de afaceri alternative din sistemul financiar, denumită crowdlending, 

noutatea lucrării constând în explorarea relației potențiale dintre volumul mare de tranzacții 

derulate prin intermediul platformelor de crowdlending și incluziunea financiară. 

O altă direcție de cercetare aprofundată, complementar celor referitoare la intermediarii 

financiari ce își desfășoară activitatea în cadrul sistemului bancar, se referă la activitatea de 

tip shadow banking. Articolul publicat are ca punct de pornire stadiul diferit de dezvoltare al 

sistemului shadow banking în țările membre ale Uniunii Europene, obiectivul principal al 

cercetării fiind acela de a identifica factorii macroeconomici care influențează activitatea 

shadow banking în Europa. 

Capitolul 2, intitulat “Analiza factorilor socio-economici – abordări exploratorii la 

nivel european” sintetizează direcțiile de cercetare investigate și principalele rezultate 

obținute pentru trei indicatori socio-economici de referință, în contextul în care, la nivel 

internațional, se manifestă preocupări consecvente în sfera dezvoltării economice durabile și 

a consolidării bunăstării populației. 

Astfel, trei dintre obiectivele de dezvoltare sustenabilă ale Națiunilor Unite (cunoscute 

sub denumirea de Agenda 2030 pentru Dezvoltare Sustenabilă), precum și prioritățile 
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strategiei Europa 2020 ce vizează educația, piața forței de muncă și eradicarea sărăciei și 

creșterea gradului de bunăstare a populației au fost abordate în cercetările proprii efectuate. 

Un prim articol abordează problematica finanțării învățământului superior la nivelul 

țărilor membre ale Uniunii Europene. Această direcție de cercetare se fundamentează pe 

planurile internaționale de acțiune ce corelează factorul educațional cu inovarea și 

dezvoltarea economică sustenabilă, pe rolul învățământului superior și al formării continue în 

creșterea competitivității unei țări. De asemenea, rezultatele cercetării pot fi utile decidenților, 

în contextul în care în perioade de instabilitate sau criză economică autoritățile statului 

reconfigurează procesul de alocare a resurselor financiare, astfel încât să atenueze 

vulnerabilitățile economice și sociale apărute, fapt ce poate pune presiune pe finanțarea 

bugetară acordată sectorului educației. Articolul a explorat două direcții complementare, și 

anume: să identifice tipare de similitudine între țările membre ale UE și să examineze relația 

de determinare dintre finanțarea învățământului superior și o serie de variabile socio-

economice. 

Un alt studiu investighează expunerea țărilor membre ale UE la riscurile specifice pieței 

forței de muncă în perioada pre și post-criză financiară, prin considerarea a cinci categorii de 

riscuri, într-o abordare menită să reconcilieze atât riscurile nou apărute pe piața forței de 

muncă, cât și riscurile tradiționale. Finalitatea analizei empirice este de a semnala prezența 

unei eventuale concentrări a riscurilor asociate pieței forței de muncă în anumite țări sau 

regiuni geografice. Direcția de studiu dezvoltată în cadrul acestui articol își are fundamentul 

în amplul proces de documentare ce a relevat faptul că modelele tradiționale de carieră sunt 

în proces de schimbare graduală în majoritatea țărilor, deși ritmul și amploarea acestor 

schimbări variază. Grupurile cele mai afectate de formele non-standard de ocupare sunt 

femeile, tinerii, persoanele vârstnice și persoanele slab calificate.  

Un al treilea articol abordează conceptul de calitate a vieții în cadrul țărilor membre ale 

UE, ca fenomen complex ce surprinde în mod multidimensional gradul de bunăstare a 

populației și standardul de viață. Motivația pentru această cercetare este dată de lipsa de 

consens identificată în literatura existentă privind criteriile și indicatorii pe baza cărora să 

poată fi evaluată în mod cuprinzător calitatea vieții. 

Articolul își propune să aducă o perspectivă nouă asupra nivelului calității vieții în 

țările UE, prin utilizarea setului de indicatori pre-definiți de Comisia Europeană și reunirea 

informațiilor reflectate de fiecare dimensiune a calității vieții într-un unic scor. Elementul de 

originalitate al studiului îl constituie configurarea unui instrument de monitorizare de tipul 

sistemelor de rating. Acesta are rolul de a servi drept barometru al nivelului de calitate a vieții 
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într-o anumită țară, permițând analiza în dinamică a acestui proces, dar și efectuarea de 

ierarhizări între țări și identificarea de bune practici. În configurarea acestuia am adaptat și 

aplicat o metodologie general acceptată de autoritățile de politică monetară și de 

supraveghere bancară, utilizată în mod curent pentru monitorizarea prudențială a activității 

bancare, sub forma sistemului de rating CAMELS.  

Evaluările atribuite fiecărei țări, sub forma unui rating, vor ajuta factorii de decizie să 

înțeleagă ce dimensiuni / indicatori ai calității vieții trebuie îmbunătățiți, prin proiectarea și 

implementarea de politici și strategii publice adecvate. 

Partea a doua a tezei de abilitare este intitulată “Cariera academică, științifică şi 

profesională – evoluție și direcții de dezvoltare” și este structurată în două capitole.  

Capitolul “Realizări academice, științifice şi profesionale” sintetizează principalele 

repere ale activității academice, științifice și profesionale desfășurate până în prezent în 

cadrul departamentului Monedă și Bănci, facultatea Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de 

Valori, ASE București.  

În ceea ce privește activitatea didactică, fiecare disciplină pe care o predau abordează 

sistemul bancar dintr-o anumită perspectivă conceptuală și aplicativă, imprimând o anumită 

orientare (micro, cu particularizări la nivelul fiecărei instituții de credit, sau macro, ce vizează 

sistemul bancar în ansamblul său), iar cunoștințele oferite studenților sunt complementare și 

își găsesc corespondent și aplicabilitate imediată în activitatea bancară curentă. Un argument 

în sprijinul capacității de organizare şi gestionare a activităţilor didactice rezidă din 

preocuparea permanentă pentru dezvoltarea și actualizarea cunoștințelor proprii în domeniul 

disciplinelor predate, pentru elaborarea unor materiale de studiu bine documentate 

(concretizate în publicarea a 7 cărți de specialitate în domeniul disciplinelor predate), dar și 

pentru îmbunătățirea abilităților didactice personale (prin efectuarea unor stagii de predare și 

training ERASMUS+). 

În planul activității de cercetare științifică, direcțiile de cercetare pe care le-am abordat 

până în prezent sunt diverse, complementare, de actualitate. Astfel, am investigat aspecte 

referitoare la activitatea de reglementare și supraveghere bancară; sisteme de avertizare 

timpurie; calitatea portofoliului de credite; activitatea instituțiilor de credit, a cooperativelor 

de credit, a băncilor etice/sustenabile, a băncilor naționale promoționale; platformele de 

creditare de tip crowdlending, ca element component al Fintech; încrederea în sectorul 

bancar; guvernanța corporativă a instituțiilor de credit; oportunitățile pieței financiare de a 

implementa criterii de sustenabilitate; produse financiare sustenabile; incluziunea financiară 

și socială; indici ai stării de discomfort economic; calitatea vieții; piața forței de muncă; 
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dinamica prețurilor imobilelor rezidențiale; fenomenul migrației și impactul asupra sistemului 

financiar; corelația dintre gradul de finanțare al învățământului superior și variabilele socio-

economice. 

Realizările științifice obținute s-au concretizat în publicarea a peste 55 de articole de 

specialitate, din care 9 articole publicate în reviste indexate Web of Science (Social Sciences 

Citation Index), 2 articole publicate în reviste indexate Web of Science (Emerging Sources 

Citation Index), 12 articole în reviste indexate SCOPUS, 3 articole în reviste indexate ERIH 

Plus, 10 articole publicate în volume ale conferințelor indexate ISI Proceedings și 25 de 

articole publicate în reviste indexate în alte baze de date internaționale (EBSCO, ProQuest, 

Repec, DOAJ, etc).  

Totodată, am publicat 7 cărți de specialitate (din care 6 la edituri din România și una la 

o editură din SUA) și 8 capitole de carte la edituri din SUA (Routledge, IGI Global 

Publishing House), Anglia (Emerald Publishing), Elveția (Peter Lang) și Ucraina (Taadler 

Publishing House). 

Principalele coordonate ale activității profesionale sunt marcate de preocuparea 

permanentă pentru dezvoltarea profesională și lărgirea sferei de competență. Acestea pot fi 

argumentate prin participările la numeroase evenimente pe teme financiar-bancare 

(organizate de Institutul European din România, Asociația Română a Băncilor, Institutul 

Bancar Român), prin participarea la o serie de sesiuni de formare organizate de Agenția 

Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), pe teme ce vizează 

asigurarea calității în învățământul superior, formare a evaluatorilor interni și externi, 

evaluarea programelor de masterat. De asemenea, am absolvit cursurile de formare continuă 

cu specializarea Managementul educației la distanță, am participat la cursurile de 

perfecționare a competențelor manageriale în domeniul universitar (organizate în cadrul unui 

proiect al Ministerului Educației Naționale în parteneriat cu Academia Română) și la cursul 

postuniversitar Excelența organizațională și cultura calității, organizat de ASE București.  

Capitolul intitulat “Planul de dezvoltare viitoare a carierei academice, ştiinţifice şi 

profesionale” trasează o serie de coordonate avute în vedere. Dintre acestea, menționez 

intenția de dinamizare a colaborării cu cercetători din străinătate și de integrare a tinerilor 

cercetători în activitatea de cercetare, pentru a le forma competențe de documentare, analiză 

critică, sintetizare și efectuare a unei analize empirice robuste. 

Intenționez să îmi intensific activitatea de cercetare și publicare de articole în coautorat 

cu cercetători din străinătate. Avem în vedere publicarea de articole cu prioritate în reviste 

indexate Web of Science și SCOPUS, întrucât astfel să contribuim la îmbunătățirea 
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poziționării universităților noastre în clasamentele internaționale (QS World University 

Ranking, Times Higher Education University Ranking, Shanghai Ranking), din două 

perspective: creșterea numărului de publicații în reviste bine cotate, cu factor de impact, și 

creșterea numărului de colaborări cu cercetători străini.  

Totodată, voi monitoriza apelurile deschise în cadrul diverselor competiții naționale și 

europene și voi onora invitațiile primite de la cercetători străini privind publicarea de capitole 

de carte în volume editate la edituri internaționale de prestigiu.  

 

 

 

 


