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Teza de abilitare Analiza performanţelor economiei româneşti și a efectelor de politici 

macroeconomice prezintă principalele realizări științifice și didactice obținute de către conf. 

univ. dr. Mădălina Ecaterina POPESCU după obținerea titlului de doctor în științe economice 

și stabilește direcțiile viitoare de dezvoltare a carierei profesionale. 

Obiectivul principal al cercetării științifice a constat în analiza performanţelor 

economiei româneşti și a efectelor de politici macroeconomice printr-o abordare inovativă și 

interdisciplinară, care să surprindă situații decizionale complexe, atât la nivel macroeconomic, 

cât și microeconomic, ce au repercusiuni asupra indicatorilor de performanță ai mediului 

economic românesc. Prin modelarea economică s-a urmărit reducerea gradului de 

complexitate a deciziilor economice, susținând creșterea performanțelor economice, prin 

strânsa corelație dintre performanțele decidenților și dinamica mediului economic. 

Teza de abilitare este structurată în două părți. Prima parte a tezei de abilitare conține 

două capitole și pornește de la realizările științifice obținute până în prezent, atât din punct de 

vedere a activității didactice și profesionale, cât și din punct de vedere al activității de 

cercetare științifice. Apoi, se prezintă principalele obiective de cercetare urmărite după 

finalizarea studiilor doctorale și se descrie planul de dezvoltare al carierei universitare, 

precum și direcțiile viitoare de evoluție. 

Cea de-a doua parte a tezei de abilitare prezintă o sinteză a principalelor realizări 

științifice relevante în domeniul evaluării performanţelor economiei româneşti și a efectelor 

politicilor macroeconomice obținute după finalizarea studiilor doctorale. Teza de abilitare are 

la bază atât rezultatele cercetării din timpul studiilor postdoctorale desfășurate în perioada 

2014-2015 în cadrul proiectului desfășurat în Academia de Studii Economice din București, 

POSDRU/159/1.5/S/138907-”Excelență în cercetarea științifică, inter-disciplinară, doctorală 

și postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical - EXCELIS”, cât și cele ale 

activității de cercetare în cadrul altor proiecte și studii prezentate la conferințe internaționale 

sau publicate în reviste de specialitate din țară sau străinătate.  

Obiectivele de cercetare urmărite au constat, în principal, în: clasificarea țărilor UE în 

raport cu performanțele lor economice (O1); evaluarea performanțelor sistemelor de sănătate 

ale țărilor UE (O2); evaluarea impactului politicii de stabilire a salariului minim în România 

(O3); evaluarea impactului măsurilor active de ocupare în România (O4) și evaluarea 

performanțelor IMM-urilor românești prin construcția unor modele de supraveghere 

prudențială (O5). 

Astfel, capitolul al treilea își propune să analizeze performanţele economiei româneşti 

înregistrate în perioada post-criză și să identifice poziția României în contextul Uniunii 
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Europene. Rezultatele analizei sunt în concordanţă cu teoria economică și scot la lumină 

anumite aspecte, care pot ajuta la formularea unor măsuri și recomandări privind creşterea 

performanțelor economiei românești, a ocupării forței de muncă și a sistemului medical 

românesc. Abordarea metodologică a presupus un mixt de tehnici cantitative, precum: 

clusterizări ierarhice, modele econometrice, simulări numerice și analize de impact, dar și 

construcția de indici compoziți. 

În capitolul patru atenția este îndreptată asupra efectelor de politici macroeconomice 

asupra pieței muncii din România, semnalându-se importanța studiilor de impact și a 

evaluărilor ex-ante și ex-post a măsurilor economice menite să conducă la creșterea 

performanțelor economiei românești. Acest capitol este dedicat prezentării principalelor 

rezultate ale analizelor de impact efectuate în perioada 2013-2017 asupra politicii salariale de 

stabilire a salariului minim și respectiv asupra măsurilor active de ocupare pe piața muncii în 

România, cu accent asupra formării profesionale. Elementele de noutate metodologică au 

vizat analizele bazate pe scenarii contrafactuale, aplicarea tehnicilor de matching și a 

modelării econometrice. Investigarea efectelor salariului minim pe economie a permis 

cuantificarea unui impact pozitiv în sensul  reducerii inegalităților salariale în România, 

contribuind astfel cu o nouă dimensiune la fundamentarea unui mecanism de stabilire a 

salariului minim în România. Efecte pozitive, deși modeste au rezultat și în urma evaluării 

impactului măsurii active de formare profesională asupra șanselor de angajare în România. În 

baza rezultatelor obținute, s-au identificat, totodată, măsuri care pot spori impactul înregistrat 

de către programul de formare profesională în România, printr-o adresare mai eficientă și o 

identificare de profiluri  mai bună a cursanților, precum și printr-o ajustare a programului la 

nevoile specifice ale pieței muncii.  

Nu în ultimul rând, capitolul al cincilea a fost dedicat unei analize la nivelul IMM-

urilor din România, urmărind dintr-o perspectivă microeconomică evaluarea performanțelor 

financiare ale firmelor. Motivația intrinsecă a acestui studiu a reprezentat-o necesitatea 

construirii și aplicării unor modele de supraveghere prudențială în activitatea curentă a 

firmelor din România. Astfel, am proiectat sisteme suport de decizii pentru supravegherea 

prudențială a firmelor românești, am construit și testat modele de supraveghere prudențială și 

am propus o metodologie privind predicția firmelor neperformante. Aparatul matematic 

utilizat a vizat atât modele dihotomice de tip logit sau hazard, cât și arbori de clasificare și 

rețele neuronale. S-a oferit astfel un aparat util atât instituțiilor statului în formularea 

politicilor macroeconomice asupra IMM-urilor și mediului de afaceri, cât și instituțiilor 

bancare în procesul lor decizional privind stabilirea bonității clienților.  


