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 Teza de abilitare intitulată “Abordări empirice privind creşterea economică şi 
performanţa companiilor prin politici sustenabile, inovare şi responsabilitate socială 
corporativă la nivel naţional şi internaţional” prezintă principalele rezultate obţinute de către 
candidat în cercetarea ştiinţifică, după conferirea titlului de doctor, în domeniul de doctorat Finanţe. 
Lucrarea este structurată în două părţi, urmărind să evidenţieze atât rezultatele cercetării ştiinţifice, 
precum şi să descrie evoluţia carierei şi direcţiile de dezvoltare viitoare. 
 Prima parte, intitulată “Rezultatele cercetării ştiinţifice”, cuprinde trei secţiuni ale căror 
elemente centrale le reprezintă studiile cantitative privind factorii determinanţi ai creşterii economice 
şi performanţei întreprinderii la nivel naţional şi internaţional. 
 Prima secţiune, “Studii empirice privind factorii determinanţi ai creşterii economice”, 
analizează impactul transferurilor de fonduri asupra creşterii economice, consumului privat şi 
investiţiilor private, precum şi influenţa investiţiilor străine directe (ISD) asupra creşterii economice, 
luând în considerare şi calitatea instituţională. 
 CAPITOLUL 1 “O abordare prin prisma datelor de tip panel privind impactul 
transferurilor de fonduri ale migranţilor asupra sustenabilităţii fiscale” a examinat efectele 
transferurilor de fonduri asupra produsului intern brut (PIB) per capita, consumului privat şi 
investiţiilor private, folosindu-se date de tip panel pentru 74 de ţări cu venituri mici şi cu venituri medii-
superioare în perioada 1989-2015. Rezultatele modelelor de regresie au arătat faptul că transferurile de 
fonduri ale migranţilor influenţează în mod pozitiv creşterea economică şi consumul privat. Totodată, 
rezultatele econometrice evidenţiază o influenţă statistic semnificativă a raportului de dependenţă 
demografică, cât şi a numărului de persoane titulare ale unui cont la o instituţie financiară, asupra PIB-
ului per capita şi consumului privat. De asemenea, a fost constatată existenţa unor legături între 
transferurile de fonduri ale migranţilor şi veniturile din impozite, precum şi ratele reale ale dobânzilor, 
atunci când s-au utilizat variabile instrumentale. 
 CAPITOLUL 2 “O cercetare pe baza modelului panel VEC privind influenţa 
investiţiilor străine directe asupra creşterii economice” a avut drept obiectiv examinarea legăturii 
dintre afluxul de investiţii străine directe (ISD) şi creşterea economică, luând în considerare variabile 
privind calitatea instituţională, precum şi obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) stabilite în Agenda 
2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Prin estimarea unor modele de regresie cu date de tip panel pentru 
un eşantion de 11 ţări din centrul şi estul Europei, în perioada 2003-2016, rezultatele empirice susţin 
existenţa unei relaţii neliniare între ISD şi produsul intern brut per capita. În ceea ce priveşte calitatea 
instituţională, a fost identificat faptul că un bun control al corupţiei, eficienţa guvernamentală, calitatea 
reglementării, statul de drept, vocea şi răspunderea au o influenţă pozitivă asupra creşterii economice, 
în timp ce stabilitatea politică şi absenţa violenţei/terorismului nu evidenţiază un impact semnificativ 
din punct de vedere statistic. De asemenea, ODD precum: sărăcia, distribuţia veniturilor, educaţia, 
inovarea, infrastructura de transport şi tehnologia informaţiei sunt factori determinanţi privind 
creşterea economică. Rezultatele cantitative obţinute în urma aplicării modelelor panel fully modified şi 
dynamic ordinary least squares confirmă relaţiile analizate. Prin analiarea cauzalităţilor de tip Granger 
asociate modelului panel vector error-correction (VECM) a fost identificată o asociere cauzală 
unidirecţională pe termen scurt dinspre ISD către creşterea economică, precum şi o legătură cauzală 
bidirecţională pe termen lung între ISD şi PIB per capita. De asemenea, pe termen lung, au fost stabilite 
relaţii cauzale unidirecţionale pornind de la fiecare indicator de calitate instituţională către creşterea 
economică şi ISD. 
 În cea de-a doua secţiune, “Investigaţii econometrice privind politicile financiare 
sustenabile şi inovarea”, s-a realizat o analiză a impactului pe care îl au investiţiile şi inovarea asupra 
cifrei de afaceri a întreprinderilor, eficienţei finanţării în instituţiile de învăţământ superior, precum şi 
evaluarea rezultatelor învăţării la nivel de masterat în domeniul finanţelor. 
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 CAPITOLUL 3 “Cercetare econometrică privind influenţa investiţiilor şi inovării 
asupra cifrei de afaceri a companiilor” a avut drept obiect investigarea impactului pe care îl au 
investiţiile şi inovarea asupra creşterii economice la nivel teritorial, cuantificată prin intermediul cifrei 
de afaceri, pentru întreprinderile active din România, cu precădere întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), 
în perioada 2009-2017. Prin estimarea mai multor regresii liniare log–log, rezultatele cantitative obţinute 
susţin ipoteza unei influenţe pozitive a investiţiilor asupra cifrei de afaceri. Asocierea a fost confirmată 
atât în cazul tuturor întreprinderilor active la nivel naţional, precum şi în cazul microîntreprinderilor, a 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mari. În ceea ce privesc cheltuielile cu inovarea, s-a 
confirmat existenţa unui impact pozitiv asupra cifrei de afaceri în cazul tuturor companiilor şi, în 
particular, al marilor corporaţii, însă IMM-urile au evidenţiat lipsa unei legături semnificative din punct 
de vedere statistic. Impactul dimensiunii întreprinderii asupra cifrei de afaceri a fost pozitiv în cazul 
tuturor companiilor la nivel naţional, precum şi al microîntreprinderilor active. De asemenea, 
rezultatele estimate relevă existenţa unui impact pozitiv al numărului de microîntreprinderi active 
asupra creşterii economice teritoriale. Constatările empirice sunt relevante pentru manageri şi factori 
decizionali, impunându-se strategii pentru stimularea, încurajarea şi dezvoltarea IMM-urilor. 
 În CAPITOLUL 4 “Investigarea sustenabilităţii finanţării în învăţământul superior 
prin analiza frontierei posibilităţilor de producţie” se realizează o evaluare a universităţilor de stat 
din România din perspectiva eficienţei finanţărilor în perioada 2012-2018. În vederea cercetării 
eficienţei finanţării, s-a utilizat o metodă neparametrică, şi anume, analiza frontierei posibilităţilor de 
producţie (DEA) pentru cele trei cicluri de învăţământ universitar (technical efficiency from constant return to 
scale – CRS, technical efficiency from variable return to scale – VRS şi scale efficiency). În baza constatărilor 
empirice, s-a evidenţiat că 11 universităţi sunt eficiente când s-a aplicat VRS şi numai două când s-a 
folosit abordarea CRS. Prin utilizarea scale efficacy, eşantionul universităţilor de stat eficiente s-a diminuat 
la numai două. Acest studiu a identificat caracteristici care evidenţiază diferenţele privind eficienţa 
universităţilor de stat pe baza finanţărilor din sistemul de învăţământ superior din România. 
 CAPITOLUL 5 “O abordare cantitativă privind evaluarea nivelului de cultură 
financiară” propune un model teoretic pentru evaluarea învăţării conceput pentru un curs din cadrul 
Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Modelul elaborat a fost validat utilizându-se rezultatele 
înregistrate în cadrul unui curs, pe parcursul a doi ani academici, dintr-un program de masterat. 
 În cea de-a treia secţiune, “Cercetări cantitative privind factorii determinanţi ai 
performanţei întreprinderii”, s-a analizat influenţa responsabilităţii sociale corporative (RSC) asupra 
performanţei companiilor, relaţia dintre diversitatea de gen la nivel de consiliilor de administraţie şi 
responsabilitatea socială corporativă (RSC), precum şi impactul consumului de apă, energie şi deşeuri 
asupra performanţei corporaţiilor. 
 În CAPITOLUL 6 “O abordare multivariată privind responsabilitatea socială 
corporativă şi impactul acesteia asupra performanţei companiilor” s-a analizat relaţia dintre 
practicile de responsabilitate socială corporativă (RSC) şi performanţa financiară a întreprinderilor 
(PFC) listate la Bursa de Valori Bucureşti. De asemenea, s-au analizat politicile de RSC adoptate de 
corporaţii ca practici de RSC în ceea ce privesc şase tipuri de stakeholderi care influenţează PFC. 
Utilizând analiza componentelor principale, am dezvoltat un indice de RSC şi mai mulţi indici specifici 
pentru practicile de RSC. Prin estimarea unor modelelor de regresie cross-section, studiul susţine existenţa 
unei legături pozitive între RSC şi PFC, atunci când companiile pun în aplicare politici de RSC cu 
privire la angajaţi, protecţia mediului şi etică, ca practici sociale. De asemenea, rezultatele empirice 
indică faptul că întreprinderile care sunt receptive şi reacţionează la conceptul de RSC, precum şi cele 
care ţin cont de standardele şi reglementările internaţionale privind calitatea produselor şi serviciilor în 
cadrul strategiei de afaceri prezintă un nivel sporit al PFC.  
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 În CAPITOLUL 7 “O abordare prin prisma regresiei logistice cu date de tip panel 
privind influenţa diversităţii de gen la nivelul consiliilor de administraţie asupra 
responsabilităţii sociale corporative” se analizează impactul diversităţii de gen asupra RSC în cazul 
întreprinderilor listate la Bursa de Valori Bucureşti. Deşi din analiza frecvenţelor este identificat faptul 
că numărul de companii care adoptă RSC a crescut, conceptul de RSC în România se află încă la nivel 
incipient. Metoda parametrică a testului t pentru eşantioane independente evidenţiază existenţa unor diferenţe 
semnificative în ceea ce priveşte numărul şi procentul de femei în consiliile de administraţie, ca măsuri 
privind susţinerea diversităţii de gen la nivelul întreprinderilor, între companiile care pun în aplicare 
măsuri de RSC şi cele care nu implementează astfel de practici, însă nu pentru întreaga perioadă 
examinată. De asemenea, prin estimarea unor modele de regresie logistică, precum şi a unor modele 
de regresie logistică cu efecte mixte, rezultatele susţin existenţa unui impact negativ al numărului, 
precum şi al procentului de femei în consiliile de administraţie asupra RSC. Rezultatele empirice 
evidenţiază, totodată, faptul că dimensiunea consiliului de administraţie influenţează în sens pozitiv 
RSC, în timp ce legătura dintre genul CEO şi RSC nu a fost validată din punct de vedere statistic. Cu 
toate acestea, cercetarea realizată susţine ipoteza că femeile cu funcţie de director se confruntă cu 
obstacole care le afectează capacitatea privind contribuţia la un proces decizional eficient.  
 CAPITOLUL 8 “O cercetare cantitativă privind impactul consumului sustenabil 
asupra performanţei întreprinderii” analizează impactul consumului de apă, deşeurilor şi 
consumului energetic asupra performanţei companiilor, pentru un eşantion de întreprinderi care fac 
parte din sectorul tehnologiei informaţiei din indicele bursier S&P 500, în perioada 2009-2020. 
Cercetarea cantitativă a înglobat atât indicatori privind performanţa bazată pe date istorice (return on 
assets – ROA; return on common equity – ROE; return on capital – ROC; return on invested capital – ROIC), 
precum şi indicatori privind performanţa bazată pe date de piaţă (price-to-book value – PB), alături de 
variabile specifice privind guvernanţa corporativă şi corporaţiile. Prin estimarea unor modele de 
regresie multivariate cu date de tip panel, rezultatele empirice susţin existenţa unui impact negativ al 
consumului total de apă asupra PB, însă existenţa unui efect pozitiv asupra ROA. Referitor la cantitatea 
totală de deşeuri, rezultatele econometrice au relevat o influenţă negativă asupra tuturor indicatorilor 
de performanţă, însă consumul total de energie a evidenţiat lipsa unei influenţe semnificative din punct 
de vedere statistic. 
 Cea de-a doua parte intitulată “Evoluţia şi direcţii de dezvoltare a carierei academice, 
ştiinţifice şi profesionale” evidenţiază în CAPITOLUL 9 “Evoluţia şi direcţii de dezvoltare a 
carierei academice” şi în CAPITOLUL 10 “Evoluţia şi direcţii de dezvoltare a carierei 
ştiinţifice şi profesionale”, evoluţia carierei candidatei şi prezintă obiectivele viitoare în ceea ce 
priveşte activitatea didactică şi de cercetare, subliniind în acelaşi timp capacitatea personală de a 
coordona echipe de cercetare, de a organiza şi gestiona activităţi didactice, de explicare şi facilitare a 
învăţării şi cercetării. 


