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ABSTRACT TEZĂ DE ABILITARE 

 

 

This habilitation thesis is aimed at presenting the most important academic scientific 

and professional achievements as well as my development plans for the next years. The 

presentation of the main research results concerns only the period after completing the 

doctoral studies and makes reference only to the most relevant publications.  

 The habilitation thesis is structured into two main parts. The first part entitled 

“Scientific, Professional and Academic Achievements” separately presents my academic and 

scientific achievements since graduation from the Ph.D. studies, grouped upon three 

economic topics: (1) Analysis of deprivation and social exclusion. Methodological issues, 

empirical results and policy insights, (2) Economic and financial convergence, and (3) New 

developments and challenges in the area of international economics. In this section, I present 

my academic achievements by making reference at my teaching activity, the educational 

grants and contracts that I have earned in my career, the performances of my students, the 

conferences, workshops, summer schools and research seminars that I have organized in my 

university, as well as at my publishing activity aimed to facilitate the transfer of knowledge to 

students. 

 The second part entitled “Professional, Scientific and Academic Development Plans” 

synthesizes the career development plans, with regard to both the university specific- and 

research activities. The main aspects that I mention in this sections are about the research 

issues that I plan to investigate in future, the conferences that I want to attend, the new 

doctoral programme in the specialisation “International Economic Relations” that I want to 

establish at the Faculty of Economic Sciences within Transilvania University of Brasov, and 

the external funding that I intend to attract to our faculty by research and educational contract 

and grants, to stimulate collaborative research, to improve the teaching activity and academic 

curricula, as well as to finally increase the visibility of our faculty at the international level. 

 Before to present the main directions of research undertaken after finalizing the 

Ph.D. studies, I make a brief exposure of the main steps followed in my academic career. In 

1997 I graduated from the Faculty of Economic Sciences of Transilvania University of 

Brasov, specialization “International Economic Relations”. Two years after graduation I 

enrolled at the Ph.D. programme of ASE Bucharest, Faculty of General Economics. My Ph.D. 

thesis entitled “The contemporary concept of poverty. Theory and measurement” was written 

under the scientific supervision of acad.prof.dr. Tudorel Postolache, and was defended in 

January 2004 at ASE Bucharest. From 2006 to 2008 I conducted the postdoctoral studies at 

the research institute CEPS/ INSTEAD from Luxembourg, with the thesis “Measuring social 

exclusion in Luxembourg”. At present I work as Professor in the Department “Finance, 



Accounting and Economic Theory” within the Faculty of Economic Sciences of Transilvania 

University of Brasov. 

  After finalizing the doctoral studies I have followed two main directions of research - 

one being at the microeconomic level and the other at the macroeconomic level. The first one 

continues the subject of my Ph.D. thesis, and refers at the examination of the characteristics 

and determinants of poverty, deprivation and social exclusion by using a set of traditional and 

innovative econometric techniques. The second research topic is oriented, at the 

macroeconomic level, toward the analysis of economic growth in the EU and particularly in 

the New Member States (NMS) area. In this sense, I have analyzed the relationship between 

economic growth and a set of macroeconomic variables in order to find out the main drivers 

of economic growth and the degree of economic and financial convergence in the EU and 

NMS areas. Beside the empirical orientation of results, the research conducted in this field has 

a methodological focus, because it applies different econometric tools, e.g. parametric and 

nonparametric approaches, to study the dynamic of economic growth and convergence 

process. In fact, the two topics presented above are strongly connected, and the relationship 

between them has also been investigated in my research papers, with several applications on 

the NMS. Beside the two directions of research presented above, there is the third one, which 

includes the rest of my research papers, books, and an important part of my academic activity. 

The generous space of international economics provides the general framework for these 

publications and academic activities.  

Among my publications, a number of 7 research papers are published in ISI ranked 

national and international journals, three of them being published in journals with an 

influence factor higher than 1. Also, one book that I edited and co-authored was published 

with the prestigious international publisher Palgrave MacMillan, and was awarded by AFER 

(Association of Romanian Economic Sciences Faculties) for the category “2013 Economic 

Publications”. 

Without neglecting the importance of theoretical aspects, I have tried to put much 

emphasis in all my research contributions on the quantitative aspects, being oriented toward 

finding new empirical insights when using innovative and complex econometric models. In 

the both fields of research, the dynamics and longitudinal dimensions are rather explored than 

the cross-sectional ones. The interest for panel-datasets and panel data models can be justified 

by the specific of the research topics, because both, the poverty/ deprivation and economic 

growth are processes, and therefore they require longitudinal representation and panel data 

analysis.  

The postdoctoral studies allowed me, over the stage of three years, to bring innovative 

contributions to the measurement of economic and social phenomena, through the 

development and adaptation of a methodology which is specific to the field of psychometrics. 

This model is called Item Response Theory and subsequently has been applied by me to the 

measurement of deprivation, wealth and bankruptcy risk. The major aim that has guided my 

entire research activity by now was to bring innovative contributions to the literature, either in 

the methodological field, or in the area of empirical findings. I have clearly underlined these 

aspects in the thesis. I will follow this aim in future as well, not only in the research activity, 

but hopefully in my future Ph.D. supervision activity. The innovative contributions to the 

literature are in our days a necessary condition for the successful publication in high-ranked 



journals or with prestigious editors, being at the same time a measure of the performance 

acknowledgement in the research activity. 

 

 

 

 

Scopul principal al acestei teze de abilitare este de a prezenta cele mai importante 

realizări în plan academic și științific, precum și planurile de dezvoltare viitoare a carierei. 

Prezentarea rezultatelor obținute în planul cercetării științifice vizează doar perioada de după 

finalizarea studiilor doctorale, și face referință doar la cele mai relevante publicații. 

Teza de abilitare este structurată în două părți. In prima parte a tezei, care este 

intitulată „Realizări academice, profesionale și științifice”, am prezentat separat principalele 

mele realizări în plan academic și științific obținute de la finalizarea studiilor doctorale, 

grupate pe trei direcții principale: (1) Analiza deprivării și excluderii sociale, (2) Convergență 

economică și financiară, și (3) Dezvoltări și provocări noi în economia internațională. În 

această parte a tezei prezint realizările mele în plan academic, făcând referință la activitatea de 

predare, granturile și contractele educaționale câștigate de-a lungul timpului, la performanțele 

studenților coordonați de mine, la conferințele, workshopurile, școlile de vară și seminariile 

de cercetare în organizarea cărora m-am implicat, și la activitatea de publicare direcționată 

spre a facilita transferul de cunoștințe studenților. 

A doua parte a tezei, care se numește „Planuri de dezvoltare academică, științifică și 

profesională”, sintetizează planurile de dezvoltare a carierei, cu privire atât la activitatea de 

din sfera academică, cât și la cea de cercetare. Principalele aspecte pe care le menționez în 

această secțiune sunt legate de planurile și ideile din sfera cercetării, conferințele viitoare la 

care doresc să particip, la viitorul program de doctorat pe care intenționez să îl deschid în 

cadrul facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității 

Transilvania din Brașov în domeniul Relații Economice Internaționale, și la fondurile externe 

pe care intenționez să le atrag în facultate prin granturi și contracte educaționale și de 

cercetare, în vederea stimulării cercetării colaborative, îmbunătățirii activității de predare și a 

ofertei educaționale, precum și pentru creșterea vizibilității facultății noastre pe plan 

internațional. 

Înainte de a prezenta principalele domenii de cercetare pe care le-am  urmat dupa 

finalizarea studiilor de doctorat, voi face o scurtă prezentare a etapelor parcurse în cariera 

academică. În 1997 am absolvit Facultatea de Științe Economice a Universității Transilvania 

din Brașov, specializarea Relații Economice Internaționale. La doi ani după absolvire, m-am 

înscris la școala de doctorat a Facultății de Economie Generală din cadrul ASE București. 

Teza mea de doctorat intitulată „Conceptul contemporan de sărăcie. Teorie și cuantificare” a 

fost realizată sub îndrumarea științifică a acad.prof.dr. Tudorel Postolache, și a fost susținută 

public în ianuarie 2004 la ASE București. Între 2006 și 2008 am urmat studii postdoctorale la 

institutul de cercetare CEPS/ INSTEAD din Luxemburg, cu tema „Măsurarea excluderii 

sociale în Luxemburg”. În prezent sunt angajată ca profesor universitar în cadrul 

departamentului „Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică” din cadrul Facultății de Științe 

Economice a Universității Transilvania din Brașov. 



După finalizarea studiilor doctorale m-am încadrat pe două direcții principale de 

cercetare – una la nivel microeconomic, și alta la nivel macroeconomic. Prima continuă tema 

tezei de doctorat, și se referă la examinarea caracteristicilor și determinaților sărăciei, 

deprivării și excluderii sociale, prin utilizarea unui set de tehnici econometrice traditionale și 

inovative. A doua direcție de cercetare este orientată la nivel macroeconomic spre analiza 

creșterii economice în UE, și în special în spațiul Noilor State Membre (NSM). În acest sens 

am analizat relația dintre creștere economică și un set de variabile macroeconomice pentru a 

identifica principalii determinanți ai creșterii economice și gradul de convergență economică 

și financiară reală în UE și NSM. Pe lângă orientarea empirică a rezultatelor, cercetarea 

condusă pe această tematică urmărește și obținerea de rezultate în plan metodologic, deoarece 

aplică diferite modele econometrice, atât parametrice, cât și neparametrice, pentru a studia 

dinamica creșterii economice și procesul de convergență reală. De fapt, cele două tematici de 

cercetare prezentate mai sus sunt interconectate, fapt care m-a determinat să studiez și relația 

dintre ele, cu aplicație pe NSM. Pe lângă aceste două direcții de cercetare, mai m-am îndreptat 

și spre o a treia direcție, care include restul lucrărilor științifice, a monografiilor, precum și o 

parte importantă a activității mele academice. Spațiul generos al economiei internaționale 

oferă cadrul general de încadrare a acestor publicații și a activităților academice. 

Din totalitatea lucrărilor mele științifice, un număr de 7 lucrări au fost publicate în 

reviste naționale și internaționale indexate ISI, trei dintre ele în jurnale având un factor de 

influență mai mare ca 1. Una dintre cărțile mele, la care sunt editor și coautor, a fost publicată 

la prestigioasa editură internațională Palgrave MacMillan, și a fost premiată de AFER la 

categoria „Literatură Economică 2013”. 

Un punct important al activității mele de cercetare îl reprezintă utilizarea cu predilecție 

a abordărilor cantitative, orientate spre găsirea unor noi și complexe evidențe empirice cu 

ajutorul unor modele econometrice inovative și complexe. În cadrul ambelor tematici de 

cercetare prezentate mai sus am explorat mai degrabă dimensiunile longitudinale/ dinamice, 

decât cele transversale/ statice. Interesul pentru bazele de date de tip panel și modelele 

specifice lor este justificat de tematicile analizate, pentru că atât sărăcia/ deprivarea, cât și 

creșterea economică sunt procese, a căror dinamică face necesară reprezentarea longitudinală 

și analiza cu metode specifice panelurilor de date. 

Studiile doctorale au făcut posibil ca pe parcursul celor trei ani de stagiu să pot aduce 

contribuții inovative la măsurarea fenomenelor economice și sociale, prin dezvoltarea și 

adaptarea unei metodologii specifice domeniului psihometriei. Acest model se numește 

„Teoria Răspunsului la Itemi” (IRT) și a fost aplicat de către mine la măsurarea deprivării, a 

bogăției și a riscului de faliment. Obiectivul major urmat de-a lungul întregii activități de 

cercetare de până acum  a fost să aduc contribuții inovative la literatura de specialitate, fie în 

plan metodologic, fie în planul rezultatelor empirice. Aceste aspecte au fost clar subliniate în 

teza de abilitare. Voi urma acest obiectiv și în viitor, nu doar în activitatea mea de cercetare, 

dar sper și în cea de coordonare științifică a tezelor de doctorat. Contribuțiile inovative 

reprezintă în prezent o condiție absolut necesară pentru publicarea în reviste și edituri de 

prestigiu internațional, fiind totodată o măsură a recunoașterii performanței în activitatea de 

cercetare. 


