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Rezumatul Tezei de Abilitare 

 

 

Teoria economică, evidența empirică precum și realitățile din cadrul piețelor financiare, sunt parte 

a unui relevant proces transformațional, în contextul post criză financiară globală din 2008. 

Deoarece am finalizat teza aferentă cercetării doctorale în 2008, obiectivele și interesele mele de 

cercetare au fost ancorate în circumstanțele dinamice, în schimbare, reflectate de noul sistem 

European de guvernanță financiară. 

Contribuțiile proprii de cercetare se focusează pe identificarea și analizarea celor mai importante 

rezultante ale crizei globale financiare din 2008, pe impactul reglementărilor, asupra politicilor 

prudențiale macroeconomice și supravegherii microprudențiale, pe noile modele de afaceri 

bancare și noua paradigmă a relațiilor, dezvoltată între bănci, clienți, autoritățile de 

reglementare. Sectorul bancar reprezintă principalul canal de finanțare a economiei, în România 

și în Europa, impactul cercetărilor fiind considerat cu atât mai relevant, pentru o paletă extinsă de 

beneficiari.  

O contribuție specială este exprimată prin abordarea unei problematici complexe, care are o 

relevanță deosebită, pentru sistemul financiar global, European, regional precum și pentru cel 

românesc: sustenabilitatea afacerilor bancare și conectarea cu economia reală. Sunt analizați 

și studiați catalizatorii principali care modifică piețele financiare și bancare: digitalizarea 

serviciilor financiare și “procesul profund de transformare”, în culoarea “verde”, a industriei 

bancare. 

Contribuția mea abordează subiecte strategice, cu un mare grad de noutate și de “sensibilitate”, 

cu reflexii importante asupra industriei financiar-bancare și economiei reale, examinând, într-o 

manieră științifică, inovarea și dezvoltarea de noi componente. 
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Teza de abilitare denumită “Bănci, clienți, riscuri și economia reală – o alchimie sustenabilă?”, 

reprezintă un set bine documentat de “colecții și de intecorelări” ale celor mai importante realizări 

științifice, profesionale și academice, elaborate după obținerea titlului de doctor în 2008. 

Teza de abilitare extrage și armonizează, contribuția mea științifică, care îmbogățește literatura 

economică, cu peste 35 de lucrări, orientate, într-o manieră integrată, către bănci, riscuri, clienți, 

reflectând dinamica aferentă tranziției către o economie nouă, axată pe fundamente noi – 

bioeconomia. Impactul activității de cercetare (în calitate de autor și co-autor) este reflectat, 

selectiv, prin intermdiul a 7 articole publicate în reviste ISI, 4 cărți, dintre care 3 cărți de 

specialitate, peste 110 citări, realizate în cadrul literaturii relevante. 

Structura tezei de abilitare este dezvoltată astfel încât să reflecte, valoarea adăugată a contribuțiilor 

din activitatea de cercetare, ceea ce implică interconectarea a trei părți: I. Realizările și rezultatele 

științifice, profesionale și academice; II. Evoluția și planul de dezvoltare aferent carierei 

profesionale, științifice și academice. III. Referințele bibliografice (ale contribuțiilor suport pentru 

teza de abilitare) 

Prima parte, ce reflectă realizările și rezultatele științifice, profesionale și academice este 

structurată pe două direcții tematice: direcția tematică disciplinară și direcția tematică 

interdisciplinară. 

Direcția tematică disciplinară examinează o selecție a contribuțiilor proprii, aferente activității 

de cercetare științifică, prin intermediul a trei arii tematice principale: aria tematică aferentă 

produselor și serviciilor bancare, aria tematică aferentă guvernanței/ managementului de risc / 

auditului intern, în domeniul bancar, aria tematică aferentă managementului relațiilor cu clienții 

bancari / marketingului bancar. 

Pentru fiecare arie tematică am elaborat cărți de specialitate, articole și studii ce au fost publicate 

în reviste ISI sau indexate în cel puțin două baze de date internaționale, ale căror rezultate au fost 

citate în literatura relevantă. 

Aria tematică aferentă produselor și serviciilor bancare evidențiază importanța deosebită a 

acestora, prezența în cadrul tuturor mecanismelor, programelor, instrumentelor dezvoltate la nivel 

național și European, pentru susținerea segmentelor de clienți, a sectoarelor specifice economiei 

reale. Abordarea propusă este complexă, sunt studiate produse, servicii, soluții financiare cu un 
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înalt grad de sofisticare: investment banking, private banking, servicii financiare de tip “family 

office”, managementul averilor, sindicalizări bancare, finanțare pe proiect. De asemenea, 

contribuția în cadrul acestei arii tematice implică selectarea unor segmente strategice, spre 

exemplu cel al IMM-urilor și realizarea, pe baza instrumentelor cercetării științifice, a unor analize 

comparative, privind alternativele de finanțare, accesul la finanțare, provocările înregistrate, mixul 

de politici de care beneficiază acest segment.  

Noutatea contribuțiilor se regăsește, inclusiv prin studierea celor mai noi și inovative metode, 

tehnici și instrumente de monitorizare, din perspectiva băncii, a produselor, serviciilor și relațiilor 

cu clienții.  

Transformarea complexă care afectează organizațiile bancare, activitatea clienților, sectoarele 

economice, este abordată în aria aferentă produselor și serviciilor, prin analiza digitalizării 

serviciilor financiare și corelarea cu modificărilor aferente cadrului de reglementare. Noua 

guvernanța macro financiară afectează semnificativ indicatorii băncilor, produsele oferite, 

cerințele către clienți, proiectarea cadrului privind colaborarea. 

Aria tematică aferentă guvernanței corporative în bănci/ managementului de risc/ activității de 

audit intern evidențiază rolul major al componentei de risc, alături de componenta performanță. 

Cele mai importante standarde, modele, tehnici sunt examinate în cadrul acestei secțiuni. 

Instrumente noi și inovative sunt propuse, în cadrul contribuțiilor științifice, pentru îmbunătățirea 

bunelor practici, pentru creșterea gradului de conștientizare în privința amplificării riscurilor, 

pentru buna înțelegere a corelării guvernanței macro cu instrumentarul micro, utilizat la nivelul 

organizațiilor bancare. O contribuție aparte este reliefată de analiza comparativă, pe baza unui 

instrumentar complex, a cadrului de guvernanță, la nivelul celor mai mari bănci Europene și de 

studierea impactului unor caracteristici ale board-ului, precum dimensiune, independență, 

diversitate de gen. 

Categorii importante de riscuri, printre care riscul de lichiditate, sunt studiate de o manieră 

consistentă, conectând implicațiile macro și micro, noile dimensiuni în monitorizarea, raportarea 

și gestiunea acestora. Componenta politicilor macro-prudențiale, corelarea cu alți indicatori 

relevanți din perspectiva asigurării rezilienței, la nivelul instituțiilor financiar-bancare, dau valoare 

deosebită contribuțiilor aferente acestei secțiuni. 
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Aria privind managementul relațiilor cu clienții/marketing-ul bancar prezintă instrumentele, 

tehnicile, mecanismele dezvoltate de către bănci, pentru gestionarea unui ansamblu tot mai 

complex de relații „tradiționale” și „digitale” cu clienții. Cercetările realizate prezintă limitele 

abordării convenționale și necesitatea dezvoltării unor noi abordări, conexe cu științele 

comportamentale, neuroștiințele. Un rol deosebit în cadrul cercetărilor îl are componenta Social 

Media, prin investigarea platformelor, tehnologiilor disruptive, riscului reputațional derivat, noilor 

mecanisme de monitorizare,  dezvoltate în cadrul sistemelor de tip „Social Customer Relationship 

Management”.  

Direcția tematică interdisciplinară prezintă o selecție a cercetărilor realizate, prin conectarea unor 

lucrări ce abordează subiecte convergente, tuturor celor trei arii tematice sau a două, dintre cele 

trei arii menționate. Realizări deosebite aferente direcției interdisciplinare abordează subiecte 

considerate “mainstream”, de o relevanță aparte, atât pentru mediul de cercetare 

universitară, pentru industria bancară cât și pentru implicațiile politicilor viitoare. Această 

secțiune a lucrării de abilitare conectează de fapt, cele trei arii tematice principale cu 

subiectele/temele, considerate “mainstream”, furnizând o contribuție documentată asupra 

impactului, implicațiilor și perspectivelor.  

Prima parte a lucrării de abilitare include de asemenea, o selecție de remarci concluzive, ce 

adaugă interpretare și înțelegere aprofundată, asupra rezultatelor activității de cercetare. În cadrul 

acesteia se propune un răspuns la întrebarea strategică formulată în cadrul titlului tezei de 

abilitare:“Bănci, clienți, riscuri și economia reală – o alchimie sustenabilă?”. 

Cele trei arii tematice reflectă, într-o manieră integrată, “substanța” afacerilor bancare, 

evidențiind mixul relevant al contribuției mele, din perspectivă științifică, academică precum și 

din cea a conectării cu expertiza și cariera profesională dezvoltată în mediul bancar. Parcursul de 

cercetare pornește de la “producția / fabricarea / crearea / dezvoltarea” produselor și serviciilor 

bancare, examinează sistemele de guvernanță și de management aferente activității bancare, 

gestiunea riscurilor specifice, și le conectează cu distribuirea/promovarea produselor către clienți, 

analiza experiențelor clienților prin intermediul instrumentelor și cercetării științice. Acest nou 

“lanț de valoare”, inclus, de o manieră consistentă, în cadrul eforturilor mele de cercetare, este 

de o relevanță deosebită pentru mediul universitar, pentru implicațiile asupra politicilor 

macroeconomice și microeconomice. 
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Metodele de cercetare au propus, abordarea calitativă cât și cantitativă, utilizând analiza, afilierea 

de idei, retrospecția, analiza perspectivă, metodele și instrumentele statistice și econometrice. 

Am realizat transferarea, către studiile și publicațiile aferente activității de cercetare, a know-how-

ului și expertizei valoroase, dobândite în cadrul diverselor poziții de management, deținute la 

nivelul băncii centrale și a băncilor comerciale. Am fost implicat în mod activ în coordonarea unor 

proiecte financiare și bancare strategice, am participat la cel mai înalt nivel internațional, în cadrul 

unor forumuri financiare, conferințe, seminarii și programe de training, susținute de către cele mai 

reprezentative instituții financiare internaționale, think tank-uri și institute de cercetare. Dintre 

acestea, selectiv: Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Banca Centrală Europeană, 

Banca Franței, Banca Reglementelor Internaționale, Eurofi, Institutul Bruegel, Autoritatea 

Bancară Europeană, Banca Centrală a Germaniei, Rezerva Federală a Statelor Unite. Pentru 

interpretarea rezultatelor, a indicatorilor, a rezultatelor specifice anumitor rapoarte și studii, am 

utilizat date, metodologii, bune practici, dezvoltate de către instituții și organisme științifice 

specializate. 

A doua parte a tezei de abilitare include evoluția și planurile de dezvoltare a carierei științifice, 

profesionale și universitare, precum și principalele direcții și planuri potențiale de implementare, 

examinând: 1) activitatea educațională/didactică; 2) activitatea de cercetare; 3) activitatea 

profesională în industria bancară, suport pentru activitățile educaționale și de cercetare; 4) 

armonizarea activităților educaționale/didactice și de cercetare. 

Partea a doua a tezei reflectă convergența activităților didactice și de cercetare.   

Partea a treia a tezei de abilitare include cele mai importante referințe selectate, împărțite în 

două: referințe bibliografice aferente contribuțiilor personale și referințe aferente alte cărți, 

articole, studii, rapoarte, suport pentru pregătirea tezei de abilitare. 

Parcursul viitor în privința carierei științifice, profesionale și universitare, este conectat cu 

knowhow-ul și expertiza dobândite. Pilonii principali sunt reprezentați de activitățile educaționale 

și de cercetare. Acestea sunt susținute de parcursul profesional în domeniul bancar, ceea ce 

furnizează Valoare Adăugată studenților, comunităților academice și de cercetare. 

 

 


