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REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE 

 

 

Eficiența și sustenabilitatea abordate din perspectivă financiară reprezintă două concepte 

foarte importante pentru activitatea entităților economice private și publice și în același timp un 

domeniu de cercetare de actualitate, care oferă provocări importante cercetătorilor din întreaga 

lume. 

Constrângerile financiare tot mai accentuate le impun atât agenților economici privați, cât 

și autorităților publice să acționeze în coordonatele eficiență-sustenabilitate, pentru a putea atrage 

finanțări din partea investitorilor și a-și putea justifica activitățile desfășurate în fața diferiților 

stakeholderi. 

Preocupările didactice și științifice ale candidatului converg către teme  care se încadrează 

în domeniul finanțelor, cu un accent pe finanțele private și analiza financiară strategică.  

Teza de Abilitare este o sinteză a unei părți semnificative a activității de cercetare a 

candidatului, desfășurate după susținerea Tezei de Doctorat în cadrul Universității din Craiova în 

anul 2000. Toate temele cuprinse în teză se încadrează în domeniul finanțe și surprind preocupările 

candidatului referitoare din sfera finanțelor private, cum ar fi evaluarea performanțelor financiare 

a stabilității și sustenabilității agenților economici și a sistemului bancar, precum și teme de mare 

actualitate referitoare din finanțele publice, ce vizează sustenabilitatea politicilor fiscale și 

bugetare, politica de îndatorare publică sau furnizarea bunurilor publice. 

Teza de abilitare este structurată pe doua secțiuni principale în conformitate cu Ordinul 

3121/27 ianuarie 2015: 

Secțiunea I. Rezultatele cercetării științifice, profesionale și academice 

Secțiunea II. Planul de dezvoltare a carierei 

Prima secțiune a tezei de abilitare cuprinde două parți: Partea I. Autobiografie științifică, 

profesională și academică și Partea a II-a Direcții de cercetare. 

În Partea I sunt surprinse realizările profesionale și academice (1.1) ale candidatului, 

precum și realizările științifice (1.2).  

În cadrul realizărilor academice sunt evidențiate și abilitățile candidatului din domeniul 

asigurării calității în domeniul universitar, atât în cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității, 

cât și ca evaluator internațional pentru Agențiile de Asigurare a Calității din învățământul superior 

din Bosnia, Lituania și Federația Rusă (5 evaluări externe în calitate de membru sau președinte al 

comisiei de evaluare). De asemenea, candidatul a activat ca formator/lector pentru mai multe 

instituții publice sau private, cum ar fi Ministerul Transporturilor sau Primăria Brașov, pe teme 

cum ar fi Analiza cost-beneficiu sau Analiza financiară. 



Realizările științifice sunt concretizate în 6 articole științifice indexate în ISI Thomson 

Reuters cu factor de impact și scor relativ de influență (dintre care două articole încadrate de CNCS 

în zona galbenă de premiere a rezultatelor cercetării științifice), peste 25 de lucrări publicate în 

jurnale indexate în cel puțin două baze de date internaționale (dintre care 10 în reviste indexate 

SCOPUS), precum și în participări la peste 18 conferințe științifice din țară și din străinătate, după 

obținerea titlului științific de doctor în economie. Preocupările candidatului pentru îmbunătățirea 

activității didactice sunt reflectate în cele 6 cărți de specialitate publicate și capitole în alte două 

volume colective.  

Vizibilitatea internațională este dovedită prin citările în reviste ISI sau indexate BDI (37 

de citări, din care trei evidențiate în Web of Science), precum și prin citări în cărți publicate în țară 

sau în străinătate. 

Implicarea în activitatea de cercetare este evidențiată și prin cele 12 contracte de cercetare 

și granturi în care candidatul a avut calitatea de director sau membru în echipa de cercetare. În 

urma implementării acestor contracte au rezultat articole științifice și studii publicate în jurnale 

indexate în baze de date internaționale. 

Partea a II-a,  Direcții de cercetare, prezintă cele mai relevante publicații științifice în 

domeniul academic și de cercetare al candidatului și este structurată astfel: 

A. Eficiența și stabilitatea în domeniul bancar; 

B. Eficiența și sustenabilitatea în sectorul construcțiilor  

C. Eficiența și sustenabilitatea bunurilor și serviciilor publice,  

D. Sustenabilitatea politicii fiscal și a finanțelor publice. 

În cadrul primei direcții de cercetare, Eficiența și stabilitatea în domeniul bancar a fost 

prezentată o realizare științifică importantă, publicată de prestigioasa revistă Journal of 

International Money and Finance. Pe baza unei versiuni modificate a modelului utilizat de 

Corvoisier şi Gropp (2002), respectiv de Guevara şi alţii (2005), am căutat să descriem impactul 

concentrării din sectorul bancar asupra solidității băncilor. Ca o trăsătură distinctive, am analizat 

și opțiunea agenților non-financiari de a-și finanța deficitele prin credite bancare sau prin atragerea 

de fonduri financiare de pe piețele de capital.  Pe baza unei eșantion format din 63 de ţări dezvoltate 

şi în curs de dezvoltare am identificat dovezi că gradul de concentrare și dezvoltarea pieței de 

capital joacă un rol semnificativ în evoluția solidității băncilor în cadrul convergenței dintre 

mecanismele de finanțare aferente pieței de capital cu cele oferite de bănci.  

Am utilizat tehnici de regresie bazate pe quantile în două faze pentru a explica diferențele 

de mărime ale băncilor și dezvoltarea economică generală. Am descoperit astfel că băncile mai 

mari și mai profitabile beneficiază mai mult de pe urma concentrării și a dezvoltării piețelor de 

capital față de băncile mai mici și mai puțin eficiente. 



Nu în ultimul rând am avut în vedere câțiva indicatori alternative de măsurare a solidității, 

concentrării și a eficienței și am evidențiat faptul că diferitele fațete ale acestor variabile trebuie 

să fie analizate cu atenție mai înainte de a formula concluzii de ordin general.	

Cea de-a doua direcție de cercetare, Eficiența și sustenabilitatea în sectorul 

construcțiilor, a fost susținută de articolul O analiză integrată a performanțelor financiare ale 

companiilor de construcții din UE, publicat de revista Journal of Construction Engineering and 

Management din SUA. În cadrul acestui studiu am realizat o analiză integrată, statistică, 

econometrică și economică pentru a evidenția principalele trenduri din industria construcțiilor 

pentru 8 țări din Uniunea Europeană, pentru a determina legăturile dintre variabilele studiate și a 

identifica modalitățile de acțiune din viitor pentru a genera o dezvoltare sustenabilă a sectorului 

construcțiilor, puternic afectat în decursul crizei din 2008-2009. 

	 A treia direcție de cercetare este Eficiența și sustenabilitatea bunurilor și serviciilor 

publice. Ea include două lucrări reprezentative, care au adus și un caracter de noutate în 

domeniu. Prima este intitulată Eficiența și sustenabilitatea serviciilor și bunurilor publice. Studiu 

de caz România și prezintă o analiză comparativă a eficienței furnizării bunurilor și serviciilor 

publice de către autoritățile publice locale din România în anul 2011, prin intermediul metodei 

Data Envelopment Analysis. Al doilea studiu, intitulat Oportunitatea construirii unui terminal 

Cargo - studiu de caz Aeroportul Internațional Brașov, este rezultatul unui proiect de cercetare, 

ale cărui rezultate vor fi utilizate în Analiza cost-beneficiu care va sta la baza deciziei de 

construcție a Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav. 

A patra direcție de cercetare, Sustenabilitatea politicii fiscale și a finanțelor publice, este 

de asemenea reprezentată prin două realizări științifice, Datoria publică și creșterea economică în 

țările postcomuniste din UE și respectiv Analiza evoluției soldului fiscal în țările dezvoltate și 

emergente. 

 Prima dintre ele aduce o contribuție semnificativă la dezvoltarea literaturii de specialitate 

în domeniu și atrage pentru prima dată atenția asupra punctului de întoarcere a datoriei publice 

pentru eșantionul de țări cuprinse în analiză, de aproximativ 50% din PIB, care se situează cu mult 

sub cel menționat până în acel moment la nivel internațional de către cercetători și specialiști (de 

aproximativ 90%). De altfel, ulterior și alți cercetători confirmă rezultatul obținut pentru țări 

similare cu eșantionul analizat. 

 Al doilea studiu, intitulat Analiza evoluției soldului fiscal în țările dezvoltate și emergente 

analizează principalele  variabile care pot avea o influență semnificativă asupra soldului fiscal și 

atrage atenția asupra modului în care acestea ar putea fi gestionate în vederea tinderii spre o 

optimalitate fiscală. În cele două lucrări sunt utilizate metode statistice și econometrice de analiză 



și previziune cu scopul de a găsi cele mai bune soluții pentru asigurarea pe termen lung a 

sustenabilității finanțelor publice. 

Secțiunea a II-a, Planul de dezvoltare a carierei, cuprinde intențiile și proiectele de viitor 

ale candidatului în vederea dezvoltării sale pe plan academic și al cercetării științifice. Principalele 

obiective urmărite în acest sens sunt dezvoltarea curriculei universitare, scrierea și depunerea de 

proiecte de cercetare, publicarea de cărți și articole  în jurnale de prestigiu la nivel internațional 

indexate ISI și BDI, participarea la conferințe în țară și în străinătate. Scopul final al acestor 

activități este de a pregăti și îndruma tinerii economiști pentru economia reală, dar și de a-i îndruma 

pe unii dintre aceștia spre domeniul cercetării științifice aprofundate, prin înscrierea într-o școală 

doctorală pe domeniul Finanțe. Obiectivul personal al candidatului este a contribui la înființarea 

unei Școli Doctorale de Finanțe în cadrul Universității Transilvania din Brașov. 

Lista de referințe bibliografice finalizează prezenta teză de abilitare. 
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