
Rezumat 

 

DE LA FINANȚELE TRADIȚIONALE CĂTRE FINANȚELE CULTURALE. NOI ABORDĂRI ÎN FINANȚE 

CORPORATIVE ȘI INSTITUȚII ȘI SERVICII FINANCIARE   

  

Activitatea de cercetare desfăşurată după finalizarea stagiului de pregătire doctorală s-a axat 

pe studii realizate în domeniul finanțelor corporative și în cel al instituțiilor și serviciilor 

financiare. Ca principale obiective ale cercetărilor mele am urmărit identificarea și includerea în 

analiză a unei diversități de factori (cu accent în ultimii ani pe determinanți socio-culturali și 

instituționali), precum și cuantificarea influențelor acestora asupra unei palete mai largi de 

variabile financiare precum structura capitalului, politica de dividend, marimea pieței asigurărilor 

de viață, precum și dimensiunea pieței fondurilor mutuale.  

În plus, încă din perioada stagiului doctoral, a reprezentat o preocupare importantă pentru 

mine (care nu este exclusivă însă) analiza cazului României, pentru care nu se publicaseră studii 

detaliate până la acel moment și chiar și după finalizarea stagiului meu doctoral. În consecință, 

primele mele articole publicate în reviste indexate ISI și respectiv BDI au avut drept obiect 

principal de studiu analiza factorilor determinanți ai politicilor de finanțare ale companiilor listate 

la Bursa de Valori București. De asemenea, ambele proiecte de cercetare câștigate prin competiție 

în calitate de director, în anii 2006 și 2008, au avut drept principal obiectiv realizarea de analize 

pe cazul României, pe teme mai puțin studiate până la acele momente. Primul proiect de cercetare 

a venit ca o continuare a analizelor mele realizate în domeniul politicilor financiare de 

întreprindere și a avut drept temă centrală de studiu politica de finanțare a companiilor listate din 

România în conexiune cu principiile și mecanismele teoriei de agent. Cel de-al doilea proiect de 

cercetare coordonat în calitate de director s-a concentrat pe analiza modului in care asigurații din 

România evaluează și aleg între diversele programe asimilabile asigurărilor de viață și pensiilor 

private, urmărind în același timp să înțeleagă impactul pe care alegerile investitorilor in aceste 

produse îl are asupra piețelor de profil din această țară. Cercetarea a avut un pronuntat caracter 

interdisciplinar, folosind abordări consacrate în antropologia și sociologia piețelor financiare (în 

care piața asigurărilor de viață este inclusă) pentru a înțelege dimensiunile socio-culturale ce 

caracterizează comportamentul investitorilor în asigurări de viață și în produse asimilabile 

acestora. Studiile realizate în cadrul acestor proiecte, precum și cele realizate în afara perioadei de 



cercetare în care am beneficiat de finanțare națională, s-au concentrat și pe analiza impactului 

unor factori determinanți destul de puțin analizați până la acel moment în literatura de specialitate 

(cultură, religie, factori instituționali diverși) asupra unor variabile financiare diverse, folosind 

baze de date relevante în context internațional. 

Teza de abilitare reunește numai opt studii publicate, limitandu-mă doar la cele care au fost 

publicate până în acest moment în reviste indexate ISI, deși rezultatele cercetărilor mele în 

domeniile mai sus menționate s-au materializat și în publicații în reviste indexate BDI, precum și 

volumele unor conferințe internaționale indexate în sistem ISI proceedings. Studiile prezentate 

sunt rezultatul unei munci de echipă, mai ales în contextul în care unele au avut un semnificativ 

caracter interdisciplinar. În plus, aceste studii se înscriu și pe linia obiectivelor mele descrise în 

prima și respectiv ultima secțiune a prezentei teze, de integrare a tinerilor cercetători în activitatea 

de cercetare pe care eu am desfășurat-o și totodată în cel de creare a unei rețele de cercetare inter-

universitare care să conducă la valorificarea cu cele mai bune rezultate a potențialului științific al 

cercetătorilor specializați pe domenii de competență comune.  

Prima secțiune se concentrează pe prezentarea bazelor realizarilor mele din domeniile 

academic și de cercetare, precum și a principalelor teorii și evidențe empirice ce au stat la baza 

cercetărilor mele. În Secțiunile 2-4 prezint cele mai importante contribuții obținute după 

finalizarea stagiului meu doctoral, materializate prin publicarea de articole științifice în reviste 

indexate ISI, pe trei direcții de cercetare, respectiv: cele mai importante rezultate obținute în 

domeniul finanțelor corporative (Secțiunea 2), cele mai importante rezultate obținute în ceea ce 

privește legătura dintre factorii socio-culturali și mărimea pieței fondurilor mutuale (Secțiunea 3), 

respectiv cele mai relevante rezultate obținute din cercetările mele în domeniul asigurărilor de 

viață și al produselor financiare asimilabile acestora (Secțiunea 4). În Secțiunea 5 prezint planul 

de dezvoltare al carierei, în care am inclus principalele direcții de cercetare propuse, obiectivele 

didactice și de cercetare vizate, împreună cu cele mai importante coordonate ale studiilor aflate în 

lucru în prezent și ideile de cercetare noi pe care le am în vedere pentru studii viitoare cu 

doctoranzii (și nu numai).  

 


