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Teza de abilitare ”Contribuții privind aplicarea metodelor statistico-econometrice în 

determinarea impactului fenomenului informalității asupra dezvoltării economico-sociale în 

România”sintetizează principalele rezultate ştiinţifice obţinute de către conf. univ.dr. Adriana 

AnaMaria Davidescu dupa conferirea titlului ştiinţific de doctor în cibernetică și stastistică in anul 

2011 și stabilește direcțiile viitoare de dezvoltare a carierei profesionale. 

Obiectivul principal al cercetării știintifice a fost reprezentat de analiza fenomenului 

informalității în România, al interacțiunilor acestuia cu piața muncii precum și al implicațiilor sale 

asupra dezvoltării economico-sociale a României utilizând metode bazate pe modele econometrice 

complexe. În mod particular, o atenție deosebită a fost acordată în cadrul cercetărilor efectuate 

identificării principalilor determinanți ai activității informale și estimării dimensiunii economiei 

informale a României având în vedere dificultatea reprezentării unui astfel de fenomen.  

Teza de abilitare este structurată în două părți. Prima parte a tezei de abilitare conține două 

capitole și pornește de la realizările științifice obținute până în prezent, atât din punct de vedere a 

activității didactice și profesionale, cât și din punct de vedere al activității de cercetare științifice. 

Apoi, se prezintă principalele obiective de cercetare urmărite după finalizarea studiilor doctorale 

și se descrie planul de dezvoltare al carierei universitare, precum și direcțiile viitoare de evoluție. 

Cea de-a doua parte a tezei de abilitare prezintă o sinteză a principalelor realizări științifice 

relevante în domeniul analizei informalității din România, al relației cu piața muncii și al 

implicațiilor sale asupra dezvoltării economico-sociale a României obținute după finalizarea 

studiilor doctorale. Teza de abilitare are la bază atât rezultatele cercetării din timpul studiilor 

postdoctorale desfășurate în perioada 2014-2015 în cadrul proiectului desfășurat în Academia de 

Studii Economice din București, prin proiectul postdoctoral POSDRU / 89 / 1.5 / S / 59184 

"Performanța și excelența în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul științelor economice 

din România" precum si rezultatele proiectului PN 16440102 "Impactul instituțiilor pieței muncii 

asupra abordărilor informalității, micro și macroeconomice ", dar și cele ale activității de cercetare 

în cadrul altor proiecte și studii prezentate la conferințe internaționale sau publicate în reviste de 

specialitate din țară sau străinătate. 

Obiectivele de cercetare urmărite au constat, în principal, în: estimarea dimensiunii economiei 

informale a României pentru perioade succesive de timp utilizând atât metode monetare cât și 

metode bazate pe variabile latente-modele cu ecuații structurale și identificarea principalelor cauze 

ale activității economice informale(O1); evaluarea impactului somajului asupra activității 



informale din România (O2); evaluarea impactului institutiilor pietei muncii asupra muncii 

nedeclarate la nivelul statelor membre din Europa Centrală și de Est(O3); analiza cauzelor 

fenomenului informalității la nivel micro și macro și implicațiile lor în atingerea dezvoltării 

sustenabile(O4); evaluarea performanțelor României în domeniul eco-inovării în context 

european(O5); identificarea principalilor determinanți ai migrației românilor în țările UE (O6); 

evaluarea impactului initiativelor antreprenoriale din domeniul serviciilor bazate pe cunoaștere 

asupra dezvoltării regionale a României (O7); evaluarea influenței investitiilor străine directe 

asupra convergenței economiei românești către media UE(O8). 

Cercetare științifică este structurată în trei capitole principale. Astfel, primul capitol intitulat 

”Identificarea principalelor cauze ale activității economice informale și estimarea dimensiunii 

economiei informale a României” este dedicat analizei principalilor determinanți ai activității 

economice informale din România și estimării magnitudinii economiei informale atât pe baza 

metodelor monetare cât și pe baza modelelor cu ecuații structurale. Astfel, în cadrul capitolului 

sunt reliefate estimările succesive realizate de-a lungul a patru perioade de timp 2000-2010, 2000-

2013, 2000-2014, respectiv 2000-2017, întregul proces fiind supus unor îmbunătățiri continue. Cel 

mai important element de originalitate al capitolului vizează investigarea principalelor cauze ale 

economiei informale a României la nivel micro dar și depotrivă macroeconomic utilizând o 

versiune îmbunătățită a modelului MIMIC(Cauze Multiple Indicatori Multipli) obținută pe bază 

empirică utilizând percepțiile antreprenorilor români cu privire la activitatea informală din 

România. Prin urmare, aceste estimari in valuri au constituit premizele unui proces de îmbunătățire 

continuu, menit să conducă la rezultate din ce în ce mai robuste și la evaluări periodice ale acestui 

fenomen cu implicații majore în economia românească. 

Capitolul al doilea “Relația dintre instituțiile pieței muncii și fenomenul informalității”  

investigheze relația dintre institutiile pietei muncii și fenomenul informalității din dublă 

perpectivă, analizând pe de o parte impactul șomajului asupra dimeniunii economiei informale în 

România dar și deopotrivă impactul instituțiilor pieței muncii asupra fenomenului muncii 

nedeclarate la nivelul statelor din Europa Centrala si de Est. Principalul element de originalitate al 

capitolului este dat de aplicarea modelelor ARDL si a analizei SVAR dar si modelelor multilevel 

in analiza relației pietei muncii cu fenomenul informalității. 

Ultimul capitol intitulat ”Analiza performanțelor economiei românești în contextul prezenței 

fenomenului informalității” prezintă o sinteză a celor mai relevante studii ce vizează evaluarea 



performanțelor economiei românești în contextul prezenței informalității tratând deopotrivă 

implicațiile activității informale asupra atingerii obiectivelor de dezvoltare sustrnabilă, contribuții 

privind evaluarea performanțelor în domeniul eco-inovării în context european, contributii privind 

identificarea principalilor determinanți ai migrației românilor către țările UE  și implicațiile 

fenomenului informalității asupra deciziei românilor de a munci în străinătate, contributii privind 

evaluarea impactului initiativelor antreprenoriale din domeniul serviciilor bazate pe cunoaștere 

asupra dezvoltării regionale a României, contributii privind evaluarea influenței investitiilor 

străine directe asupra convergenței economiei românești către media UE în contextul activității 

economice informale. 

Elementele de originalitate ale capitolului se referă printre altele la aplicarea metodelor de 

analiză multidimensională a datelor, modelelor gravitationale, modelelor ce au la bază date de tip 

panel sau modelelor specifice seriilor de timp, construirea de indici compoziti. Lucrarea se încheie 

cu reliefarea celor mai importante concluzii empirice. 


