
REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE 

Contribuții la cercetarea științifică a finanțelor europene și a piețelor de capital 
 

 
 Prezenta Teză de abilitare este structurată în trei părți: prima parte este dedicată 

prezentării principalelor mele contribuții științifice după susținerea tezei de doctorat în 

domeniul Finanțe cu titlul "Fondurile comunitare și bugetul Uniunii Europene", în cadrul 

Universității Babeș – Bolyai din Cluj Napoca; a doua parte cuprinde perspectivele de 

dezvoltare viitoare a activității didactice și de cercetare; a treia parte a tezei cuprinde 

referințele bibliografice. 

Realizările științifice și profesionale expuse în această teză sunt rezultatul activității de 

cercetare și predare desfășurate, începând cu anul 2004, în cadrul Departamentului de Finanțe 

- Contabilitate al Facultății de Științe Economice, Universitatea din Oradea. Aici am susținut 

și susțin în continuare, în calitate de titular de disciplină, următoarele cursuri de specialitate: 

Piețe de capital, pentru studenții de la nivel licență, și Finanțele Uniunii Europene, Piețe 

financiare internaționale, Strategii și politici financiare, pentru masteranzi. Așadar, se poate 

remarca cu ușurință faptul că interesul pentru finanțele europene și piețele de capital a coincis 

cu activitatea de predare și cercetare desfășurată în cadrul Facultății de Științe Economice, 

Universitatea din Oradea.  

Totodată, activităţile de cercetare au fost derulate şi susţinute financiar şi în cadrul unor 

proiecte la care am participat sau pe care le-am condus. Proiectele internaționale de cercetare 

cu acronimele LEDIRE şi LINDIN, obținute prin competiție, au fost orientate înspre domenii 

de cercetare precum mediul de afaceri sau dezvoltarea regională cu scopul de a cerceta 

impactul științelor complexe, cum sunt dinamica neliniară sau distribuțiile Levy, asupra 

predictibilității unor indicatori, dar și în studiul unor fenomene comune în regiunea de graniță 

care se manifestă în ceea ce privește evoluția mediului de afaceri.  

Rezultate deosebite am obţinut în cadrul proiectului de cercetare, al cărui manager și 

expert de cercetare am fost, “Levy distributions for the study of predictability indicators, 

with impact on regional development”(HURO/1001/293/2.2.3, acronim LEDIRE), proiect ce 

a făcut posibilă diseminarea rezultatelor prin intermediul publicării la începutul anului 2013, 

în calitate de coordonator şi sub egida Editurii Economice, a cărţii de specialitate cu titlul 

Using levy distribution processes in modeling economic and financial indicators of 

companies.  



În calitate de manager financiar și expert de cercetare al proiectului Cross border 

cooperation for sustainable regional development through joint training of researchers in 

non-linear dynamics (HURO/0901/206/2.2.3, acronim LINDIN), în anul 2011, am participat 

în calitate de coautor, la editarea şi publicarea, tot sub egida Editurii Economice, a rezultatelor 

implementării acestui proiect sub forma cărţii de specialitate Nonlinear Dynamics. Chaos 

Theory. Applications in Finance.  

Prima parte a tezei reflectă contribuțiile mele științifice, grupate în trei direcții de 

cercetare, spre care mi-am concentrat atenția după obținerea titlului de doctor în finanțe: 

primele două, pe linia finanțelor europene, și ultima, pe linia piețelor de capital. 

O primă direcție de cercetare este cea a dezvoltării modelelor de detectare și atenuare a 

riscurilor asociate proiectelor finanțate din fondurile structurale și de investiții ale Uniunii 

Europene. În acest sens, am analizat riscurile asociate proiectelor finanțate din fondurile 

structurale și de investiții ale Uniunii Europene, am dezvoltat un sistem cu logică fuzzy pentru 

a putea identifica la timp riscul financiar al proiectelor amintite anterior, am creat un algoritm 

informațional de detectare și reducere a riscului de implementare a proiectelor finanțate din 

fonduri structurale și, recent, am făcut o analiză a absorbției fondurilor structurale ale Uniunii 

Europene în România în cursul perioadei de programare 2007-2013 și a factorilor ce au 

influențat această absorbție, ajungând la concluzia că rata de absorbție a fondurilor structurale 

în economia românească depinde, în mare măsură, de variația PIB-ului și de rata dobânzii de 

politică monetară.  

O altă direcție de cercetare a vizat analiza sustenabilității finanțelor publice ale zonei 

euro, în care am abordat și analizat ideea de uniunea fiscală europeană, ca soluție de salvare a 

Zonei Euro, impactul regulilor fiscale asupra datoriei publice şi deficitului bugetar în cazul 

țărilor membre ale Zonei Euro, cauzele și posibilele măsuri de ieșire din criza datoriilor din 

Zona Euro care, în opinia mea, este rezultatul unei erori de concepţie a Uniunii Economice şi 

Monetare. Dualitatea dupa care este caracterizat aspectul financiar al integrării europene în 

aceste zile se poate menţine cu greu pe un termen lung, pentru că Uniunea Economică şi 

Monetară operează cu participarea a nouăsprezece state membre, în timp ce membrii Zonei 

Euro rămân suverani pe politicile lor bugetare. Fără reforme structurale ample, 

sustenabilitatea Uniunii Economice şi Monetare este pusă sub semnul întrebării. 

A treia direcție de cercetare este analiza indicatorilor economico - financiari ai 

companiilor listate la piețele de capital din Uniunea Europeană, fiind utilizate în acest sens 

diverse modele, din sfera econometriei, a teoriei sistemelor gri, a teoriei fuzzy, a filtrului 

Kalman. Rezultatele obținute din cercetările efectuate mă determină să afirm următoarele: cea 



mai mare influență asupra prețului acțiunilor listate la Bursa de Valori București și, implicit, 

asupra indicilor bursieri, o are variația PIB-ului, ceea ce e specific piețelor de capital în 

dezvoltare; există fie o relație invers proporțională semnificativă între gradul îndatorării și 

rentabilitate, fie nici o corelație pentru companiile ce fac parte din coșul indicelui BET-NG și 

care prezintă un risc redus, motiv pentru care sunt preferate de investitori; controllerul adaptiv 

fuzzy poate fi utilizat ca un instrument de control asupra costurilor companiilor listate pe 

bursele de valori, și, implicit, asupra riscului de cash-flow, pentru a asigura un nivel al 

performanțelor cât mai ridicat.  

A doua parte a tezei de abilitare creionează principalele mele direcții de viitor, atât în 

ceea ce privește activitatea didactică, cât și cea de cercetare. În vederea dezvoltării activității 

didactice, îmi propun, cu prioritate, realizarea următoarelor obiective: asigurarea în continuare 

a calităţii cursurilor și activităţilor de seminar prin planificarea şi elaborarea unor suporturi de 

curs/seminarii/cărţi de specialitate în permanenţă actualizate ţinând cont de modificările 

legislative şi de noutăţile în domeniu pe plan național și internațional; adaptarea activității 

didactice de coordonare a lucrărilor de licență și de disertație la nevoia existentă pe piața 

muncii, prin conceperea unor teme care să dezvolte abilitățile practice ale studenților în 

vederea unei integrări mai ușoare a acestora pe piața muncii; participarea la programe de 

mobilităţi internaţionale, în vederea îmbunătăţirii abilităţilor didactice şi, totodată, pentru 

acumularea unor noi experienţe profesionale în domeniu.  

Referitor la activitatea viitoare de cercetare, mi-am propus realizarea următoarelor 

obiective: dezvoltarea, în continuare, de proiecte de cercetare obținute prin competiție, în 

vederea dezvoltării abilităților de cercetare, a facilitării transferul de know-how dar și a 

obținerii de rezultate ale cercetării inovative din studiul fenomenelor și proceselor economice; 

elaborarea și  publicarea de lucrări de specialitate în reviste cotate ISI sau indexate în baze de 

date internaționale, lucrări care vor fi rezultatul aplicării unor tehnici și metode inovative 

utilizate în cercetarea fenomenelor și proceselor economice; participarea la conferințe 

internaționale desfășurate în țară și în străinătate, atât prin prezentarea de lucrări științifice cât 

și ca recenzor, pentru a asigura diseminarea rezultatelor cercetării. 

În ultima parte a tezei de abilitare, am indicat referințele bibliografice asociate 

conținutului primelor două părți. 

 


