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Teza de abilitare intitulată „Contribuții privind perfecționarea tehnicilor de analiză pe piața 

de capital, piața monetară și a politicii fiscale” pornește de la premiza varietății mari a 
participanților pe piața de capital și piața monetară, precum și a complexității politicii fiscale, 
manifestată atât pe plan național cât și pe plan internațional. 

Piața de capital poate fi analizată în dihotomia: investitori versus speculatori, amatori 
versus profesioniști, simpli cetățeni care dețin câțiva dolari versus fonduri specializate gestionând 
miliarde, tranzacții personale de pe telefonul mobil versus sisteme automate de tranzacționare, 
tehnicile de analiză pe piață sunt foarte diversificate, de la cele mai simple, până la strategii care 
nu pot fi implementate decât cu ajutorul calculatoarelor performante. În epoca contemporană, 
tehnicile de analiză pe piața de capital sunt constituite din următoarele tipuri de analize: analiza 
tehnică, analiza fundamentală, analiza statistică, analiza comportamentală (behavior) și tehnicile 
moderne. 
 Piața monetară poate fi analizată prin intermediul constituirii unei veritabile „umbrele” 
menite să vină în sprijinul diferitelor tipuri de piețe, și care trebuie, ceteris paribus, să se plieze pe 
nevoile specifice ale creditorilor și debitorilor. Principala caracteristică a pieței monetare o 
constituie crearea unui fundament solid pentru deținătorii de fonduri precum: bănci, diferite 
instituții financiare și investitori pe segmentul retail, iar în ceea ce privește fundamentarea unor 
investiții pe termen scurt, un grad ridicat de lichiditate, în condiții de maximă siguranță și 
certitudine. Tehnicile de analiză pe piața monetară trebuie să aibă ca obiectiv salvgardarea 
accesului la fonduri care presupun costuri scăzute pentru trei categorii importante de relații ce se 
manifestă pe această piață: bănci – împrumutați, dealeri – brokeri, fondurile de investiții și 
corporațiile nefinanciare. 
 Politica fiscală poate fi analizată prin prisma spațiului fiscal național, precum și dorința 
convergenței politicilor fiscale naționale spre o Uniune Fiscală, în special la nivelul Uniunii 
Europene. Tehnicile de analiză la nivelul politicii fiscale presupun o abordare comprehensivă a 
sistemelor fiscale naționale, datorită inadvertențelor care au intervenit între politicile și practicile 
fiscale, pe de – o parte, precum și prin mecanismele complexe a economiilor care diferă de la stat 
la stat, dar și a liberei circulații a persoanelor, capitalurilor, serviciilor și bunurilor. De aceea, 
analiza politicii fiscale trebuie să se bazeze, mutadis mutandis, pe politici, mecanisme și tehnici 
fiscale adecvate care să soluționeze problemele fiscale complexe manifestate la nivel național și 
internațional. 

Teza de abilitare este structurată pe trei părți, după cum urmează: Partea I în care se 
prezintă și analizează principalele realizări academice, profesionale, de cercetare și contribuții 
științifice realizate de către candidat ulterior anului 2010 în care a obținut titlul de doctor în 
Finanțe; Partea a II – a în care se prezintă planul de dezvoltare a carierei universitare precum și 
perspectivele de evoluție; Partea a III – a care cuprinde principalele referințe bibliografice pe baza 
cărora s – a fundamentat elaborarea prezentei teze de abilitare. 
 Secțiunea A a părții I prezintă, mutadis mutandis, realizările academice, profesionale și 
științifice ale candidatului. După cum se poate observa, candidatul se află într – o dublă ipostază 
de economist și jurist capabil să surprindă fenomenele economice în plină complexitate, deține 
două masterate pe domeniul științe economice și unul pe domeniu drept. De asemenea, candidatul 
a obținut în anul 2010 doctoratul în domeniul Finanțe, iar în anul 2013 un prestigios Post – 
doctorat în științe economice la Academia Română finalizat cu susținerea publică a disertației post 
– doctorale. Pentru a completa domeniul de competență, candidatul obține în anul 2018(2019) cel 
de al doilea titlul de doctor în domeniul Dreptului fiscal, prin intermediul unei teze complexe care 
a vizat evitarea dublei impuneri internaționale juridice și economice. În ceea ce privește parcursul 
academic, candidatul a parcurs toate treptele universitare, pornind de la gradul de asistent 
universitar și finalizând cu gradul de profesor universitar pe domeniul Finanțe. Activitatea 
didactică presupune predarea a mai multor discipline de specialitate la ciclul licență, precum: 
Finanțe publice, Economie monetară, Gestiune financiară și Piețe financiare, iar la ciclul masterat: 
Piețe financiare și gestiunea portofoliilor, Gestiunea trezoreriei entităților economice, 
Management financiar. Activitatea de cercetare a candidatului este una complexă și este abordată 
în triplă ipostază: inter, multi și transdisciplinaritate. Candidatul a publicat 2 cărți la edituri de 
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prestigiu internațional din străinătate, 9 cărți la edituri de prestigiu din România, 28 de capitole în 
cărți, 4 coordonări ale volumelor unor conferințe științifice naționale, 11 culegeri de probleme, 
teste și grile, 3 proiecte de cercetare/granturi, 9 articole ISI Web of Science (Clarivate Analytics) 
cu factor de impact și scor absolut de influență, 8 articole conference proceedings și ISI 
proceedings, 55 de articole indexate în: baze de date internaționale multiple, peste 50 de citări în 
cărți de specialitate din țară și străinătate, articole ISI Web of Science (Clarivate Analytics), 
articole conference proceedings, ISI proceedings și Emerging Sources Citation Index (ESCI), 
articole indexate în baze de date internaționale multiple. De asemenea, începând cu anul 2013 este 
Editor Șef al revistei Studia Universitatis „Vasile Goldiș” Arad – Seria Științe Economice revistă 
publicată sub egida DeGruyter Open Publishing House (Sciendo) indexată, actualmente, în peste 
30 de baze de date internaționale. De asemenea, începând din anul 2014 candidatul este membru 
în comisiile de îndrumare și susținere publică a unor teze de doctorat în domeniul Finanțe. 

Secțiunea B a părții I prezintă principalele contribuții științifice în domeniul finanțe. 
Această secțiune a fost structurată pe trei direcții importante: tehnicile de analiză pe piața de 
capital, tehnicile de analiză pe piața monetară și tehnicile de analiză a politicii fiscale. 

 În cadrul secțiunii B.1. s – au avut în vedere tehnicile de analiză pe piața de capital.          
În ceea ce privește secțiunea B.1.1., obiectivul principal l – a constituit realizarea unei analize 
critice cantitativă și calitativă în ceea ce privește celei mai importante trei aspecte referitoare la 
evoluția pieței de capital. În primul rând, problemele privind previziunile realizate la nivelul pieței 
de capital sunt analizate în scopul identificării principalelor probleme și conferirea unor soluții 
potențiale viabile. În al doilea rând, problemele privind evaluarea sunt abordate în scopul 
observării unei game de tendințe și direcții pentru soluționarea problemelor mai sus menționate. În 
al treilea rând, previzionarea profitabilității portofoliilor sunt obligatorii în scopul stabilirii 
rezultatelor evoluțiilor titlurilor și pieței. Metodele utilizate în cadrul acestei cercetări au reliefat 
importanța adoptării unor instrumente econometrice solide în scopul testării gradului de 
semnificație a diferitelor teorii aplicabile pe piața de capital, precum și anumite practici importante 
utilizate în rândul investitorilor. Obiectivul acestei cercetări l – a constituit conferirea unui quid 
pro quo în scopul conferirii unor soluții potențiale în ceea ce privește problemele, paradoxurile și 
eficiența informațională a pieței de capital. Dovezile empirice evidențiază faptul că, pornind de la 
aspectele critice ale teoriei,  rezultatele cercetării instituie o bază solidă pentru o abordare eclectică 
în ceea ce privește probabilitatea ca un titlu să „atingă” anumite valori certe în cadrul unei 
perioade rezonabile de timp. Principala concluzie a cercetării sugerează faptul că teoriile actuale 
înregistrează anumite limite în ceea ce privește adaptarea acestora la anumite realități certe ale 
pieței de capital. 
 Secțiunea B.1.2. analizează strategiile bursiere prin intermediul utilizării arbitrajului pe 
piața de capital din România și pornește de la premiza că No arbitrage este unul dintre principiile 
fundamentale pe piața financiară, având o „putere” similară cu principiile de conservare din fizică. 
Evaluările opțiunilor și acțiunilor (modelul CAPM) se fac pe o „piaţă perfectă“, care presupune că 
nu există arbitraj. Cu toate că, principiul no arbitrage este recunoscut şi aplicat pe toate pieţele, 
am determinat că pe piaţa de capital din România au existat perioade lungi în care arbitrajul era 
posibil, cu randamente bune. Concluzia acestui studiu a fost orientată spre posibilitatea formulării 
unei noi ipoteze, mai adecvată decât “no free lunch”. În cazul în care, aşteptările investitorilor sunt 
ca pe o piaţă bursieră să se realizeze o rată de actualizare mult mai mare decât rata de dobândă a 
bond – urilor, ar fi logic să nu se apeleze la arbitraj, chiar dacă apare această oportunitate, în 
pofida riscurilor implicate.  

Secțiunea B.1.3. analizează evoluția performanțelor portofoliilor de instrumente financiare 
și a pieței de capital prin analiza tehnică în dublă ipostază. Prima, reliefând aspectele practice ale 
selectării portofoliului în care se pun în evidenţă unele observaţii referitoare la carenţele aplicării 
statisticii pe pieţele de capital, cu referire expresă la Teoria Modernă a Portofoliului (MPT). 
Principala observaţie se referă la sensibilitatea parametrilor statistici (în special a abaterii medii 
pătratice a rentabilităţilor zilnice) la factori subiectivi. În ceea ce privește titlurile cu evoluţie 
similară, cu grafice cvasi – identice, se pot obţine rezultate statistice diferite, în contradicţie cu 
evidenţele de pe piaţă. Ca urmare, aceasta determină necesitatea unei atenţii sporite în cazul 
abordării pentru construcţia unui portofoliu optim/eficient. Cea de a doua, aplicarea analizei 
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tehnice pentru selecția titlurilor dintr – un portofoliu și analiza post – investițională evidențiază 
faptul că teoria modernă a portofoliului propune alegerea titlurilor (activelor financiare) pe baza 
analizei rentabilitate – risc. Parametrii care definesc aceste valori sunt media rentabilităţilor 
zilnice, dispersia acesteia şi corelaţia dintre titluri. Rezultatele sunt similare numeroaselor critici 
care au reliefat punctele slabe ale acestei abordări; o parte dintre acestea sunt detaliate şi 
îndepărtate prin abordarea propusă în prezenta cercetare. Având drept fundament analiza tehnică, 
se vor putea selecta tipurile de active financiare, stabili ponderea titlurilor şi monitorizarea 
eficientă a portofoliul, în funcţie de intenţia investiţională. 
 Secțiunea B.2. engramează tehnicile de analiză pe piața monetară din dublă perspectivă. 
În primul rând, se determină modul de calcul a unui nou indice de cuantificare a independenței 
băncii centrale și a țintirii inflației, în scopul evaluării gradului de impact ce se manifestă între 
nivelul independenței băncii centrale și performanțele macroeconomice. Noul indice de 
cuantificare a independenței băncii centrale și a țintirii inflației este structurat pe trei piloni: 
independența politică și legală a băncii centrale, guvernanța băncii centrale și impactul acesteia 
asupra conducerii politicii monetare, transparența și responsabilitatea băncii centrale. Mai mult, 
rezultatele studiului evaluează impactul independenței băncii centrale, prin intermediul acestui 
indice, asupra performanțelor macroeconomice, având la bază următoarele variabile: rata inflației, 
rezultatul economic, rata șomajului, deficitul bugetar și deficitul de cont curent. 

În al doilea rând, se analizează legătura dintre inegalitatea veniturilor, creștere economică 
și deschidere comercială în ultimii cincisprezece ani în cadrul a zece țări din Europa Centrală și de 
Est. Mai întâi, am ilustrat relația dintre inegalitatea veniturilor și creșterea economică, iar apoi am 
estimat impactul deschiderii comerciale, a investițiilor străine directe, liberalizării piețelor și a 
nivelului educațional al forței de muncă asupra inegalității veniturilor. Metoda utilizată a fost cea a 
analizei datelor panel cu date statistice din perioada 2000-2014. Am identificat un impact 
semnificativ din punct de vedere statistic al deschiderii comerciale, investițiilor străine directe și al 
liberalizării piețelor în creșterea inegalității veniturilor și un efect de egalizare în distribuirea 
veniturilor din partea nivelului educațional al forței de muncă.   
 Secțiunea B.3. vizează tehnicile de analiză orientate asupra politicii fiscale. În prima parte 
a acestei secțiuni s – au identificat factorii de influență ce determină un impact semnificativ în 
modificarea comportamentului fiscal al contribuabilului la nivelul Sud – Est – ului Europei. În 
acest sens, am avut în vedere un număr de șapte țări pentru care am selectat și centralizat datele 
privind rata fiscalității, indicele de percepere al corupției, controlul corupției, eficiența guvernului, 
creșterea economică și economia subterană. Rata fiscalității a constituit variabila dependentă în 
cadrul modelului multifactorial, model care a fost aplicat fiecărei țări în parte, iar restul 
variabilelor au reprezentat variabile dependente. În urma rezultatelor obținute, am putut observa că 
rata fiscalității este influențată de corupție și modul de percepere al acesteia, de eficiența 
guvernării, inclusiv prin capacitatea de sporire a produsului intern și de economia subterană în 
state precum: Grecia, Polonia și Bulgaria. 
  Secțiunii B.3. cuprinde, în partea finală, un studiu privind impactul Taxei pe Valoarea 
Adăugată asupra activității economice din România. În acest sens, s – a elaborat un model 
matematic prin intermediul căruia se conferă mai multe posibilități de dinamică și eficiență pentru 
observarea modificărilor provocate de reducerile temporare a taxelor asupra veniturilor personale, 
fapt ce sugerează că veniturile suplimentare sunt, de cele mai multe ori, păstrate și mai puțin 
consumate. Prin intermediul realizării mai multor analize privind reducerile temporare asupra 
veniturilor, modelul descrie și o schemă privind evoluțiile creșterii economice. Conform acestei 
scheme, sunt evidențiate diferitele aranjamente în care se interconectează o activitate economică 
prezentă cu cea viitoare. Conform modelului propus, creșterea venitului național se realizează ca 
răspuns la cererea agregată. 

În partea II a prezentei teze de abilitare, se prezintă planul de dezvoltare a carierei 
universitare și perspectivele de evoluție. În cadrul acestei secțiuni, candidatul își propune o 
evoluție pe trei planuri: (i) planul didactic, în care se propune o îmbunătățire a cursurilor și a 
materialului didactic pus la dispoziția studenților, masteranzilor și doctoranzilor, publicarea de 
cărți, tratate, monografii și consolidarea relațiilor cu mediul de afaceri, în vederea constituirii unor  
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materiale care să îmbine aspectele teoretice cu cele practice, având în vedere cerințele 
angajatorilor pe piața muncii; (ii) planul de cercetare științifică, prin intermediul căruia se dorește 
creșterea calității articolelor ISI și BDI prin publicarea în reviste de calitate din zonele roșie și 
galbenă, participarea la conferințe internaționale și naționale din țară și străinătate cu impact 
prezumat ridicat științific, elaborarea de proiecte și granturi de cercetare în domeniul de 
competență și extinderea calității de recenzor la alte jurnale internaționale de prestigiu; (iii) planul 
care se referă la responsabilitățile administrative și care vizează implicarea în structuri de 
conducere la nivel de facultate și universitate. 
 Ultima parte a tezei de abilitare prezintă o radiografie a bibliografiei consultate și studiate 
de către candidat, atât în ceea ce privește îmbunătățirea literaturii de specialitate din domeniu prin 
contribuții proprii, cât și prin intermediul bibliografiei utilizate în scrierea și publicarea articolelor, 
aceasta fiind imperios necesară pentru îndeplinirea cu succes și eficiență a obiectivelor de 
cercetare stabilite și asumate de către candidat. 

În concluzie, nu există o singură metodă de analiză a unei piețe general acceptată. Mai 
mult, faptul că există tranzacții garantează că participanții gândesc diferit: motivația vânzătorului 
trebuie să fie diferită de cea a cumpărătorului. Orice metodă de analiză abordată, există desigur 
multe altele și nimic nu împiedică ca orice participant să își aleagă propria viziune, trebuie să 
aibă suport teoretic, există inclusiv analize bazate pe horoscop publicate în edituri de prestigiu 
internaționale, dar neapărat trebuie validate în practică. Churchill spunea: „indiferent cât de 
frumoasă este strategia, este necesar, în mod ocazional, să analizezi rezultatele.” 

 
 


