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Rezumat 

Prima parte a tezei de abilitare cuprinde descrierea principalelor contribuții aduse prin cercetarea științifică 

pe care am derulat-o de la obținerea titlului de doctor în științe economice și până în prezent. Activitatea de 

cercetare s-a circumscris domeniului general și cuprinzător al Finanțelor, însă, a urmat două direcții clare 

și, totodată, complementare care s-au îmbinat armonios. Rezultatele sunt prezentate astfel încât să releve 

progresul înregistrat în ceea ce privește consistența și calitatea cercetării desfășurate. 

Principala direcție și, de altfel, și cea mai consistentă sub aspectul preocupărilor și a rezultatelor obținute a 

constituit-o studiul politicii finanțelor publice  care a urmărit problematica sustenabilității și vulnerabilității 

finanțelor publice, fiind, oarecum o continuare și extindere a cercetării doctorale. Cele mai notabile, 

apreciate și vizibile rezultate în ceea ce privește sustenabilitatea finanțelor publice sunt contribuțiile aduse 

de Stoian și Câmpeanu (2010b), Stoian și Iorgulescu (2016) și Bökemeier și Stoian (2018). Astfel, Stoian 

și Câmpeanu (2010b) au adus în atenție dificultățile de ordin metodologic întâmpinate în analiza 

sustenabilității fiscale în țările central și est-europene și motivul pentru care rezultatele nu sunt deloc 

numeroase ca cele obținute pentru țările avansate. Studiul reprezintă o contribuție relevantă la literatura de 

specialitate, având în vedere că oferă evidențe empirice privind sustenabilitatea fiscală pentru acest grup de 

țări. Stoian și Iorgulescu (2016) aduc în atenție diferențele existente între economiile avansate și cele 

emergente ale Uniunii Europene în ceea ce privește nivelul și dinamica datoriei publice. Studiul conține o 

analiză destul de complexă care ia în considerare  numeroși indicatori rezultați din modelul de dinamica a 

datoriei publice și care evidențiază și susțin concluziile formulate. Principalele aspecte reliefate indică 

faptul că deși gradul de îndatorare în economiile emergente este semnificativ mai redus decât în economiile 

avansate, totuși dinamică mai rapidă a datoriei publice în țările foste comuniste poate pune în pericol 

stabilitatea datoriei și sustenabilitatea finanțelor publice. S-a arătat că aceste țări pot cădea în așa-numita 

”capcană a îndatorării”, în sensul că un nivel de îndatorare redus combinat cu un diferențial favorabil poate 

determina guvernele să se împrumute pentru finanțarea deficitelor bugetare mai mult decât pot susține, iar, 

în cazul unei inversări a condițiilor favorabile, povara îndatorării să fie foarte mare. De altfel, în acest studiu 

s-a arătat că probabilitatea unei poveri foarte mari este mult mai mare decât cea așteptată. Bökemeier și 

Stoian (2018) analizează sustenabilitatea datoriei publice și fenomenul de ”epuizare fiscală” în țările central 

și est-europene utilizând metode combinate derivate din ecuația de dinamică a datoriei publice. S-a arătat 

ce ecuația care descrie cel mai bine reacție guvernelor acestor țări la modificări ale datoriei publice este o 

funcție de gradul al treilea, ceea ce sugerează că, din cauza nivelului mai scăzut de îndatorare din aceste 

țări, reacția fiscală devine pozitivă la un volum mai mare al datoriei publice, după care, se manifestă 

epuizarea fiscală, reacția devenind una negativă. Au fost estimate valorile de referință pentru care răspunsul 

finanțelor publice se modifică și astfel, luându-se în considerare mai multe scenarii s-a putut vedea care 

este expunerea țărilor la riscul de a avea o finanțe publice nesustenabile.  

În ceea ce privește vulnerabilitatea finanțelor publice, principalele rezultate sunt reprezentate de studiile 

realizate de Stoian, Obreja Brașoveanu, Brașoveanu și Dumitrescu (2016, 2018) și au constat în elaborarea 

unei metodologii de evaluare a vulnerabilității fiscale și a identificării factorilor determinanți ai acesteia. 

Stoian, Obreja Brașoveanu, Brașoveanu și Dumitrescu (2018) au contribuit la dezvoltarea unei noi 

metodologii de evaluare a vulnerabilității finanțelor publice, introducând propria definiție a acestui concept 

și o metodă care ia în considerare nivelul și dinamică unor variabile fiscale cheie. Metodologia propusă 

permită evaluare vulnerabilității finanțelor publice pe 5 nivele de intensitate. Deși nu este o metodologie 

care să previzioneze gradul de vulnerabilitate fiscală, ea se bazează pe valorile istorice ale variabilelor cheie 



 
 

și pe dinamica acestora din ultimii doi ani deoarece în construcția acesteia s-a pornit de la ipoteza că 

guvernele vor tergiversa procesul de consolidare fiscală nefiind adeptele unor posibile ajustări ușoare care 

să prevină creșterea deficitelor și acumularea de datorii. În ceea ce privește rezultatele studiului elaborate 

de Stoian, Obreja Brașoveanu, Brașoveanu și Dumitrescu (2016), estimările arată că reducerea cheltuielilor 

guvernamentale și sporirea impozitelor diminuează probabilitatea ca finanțele publice să să fie vulnerabile 

deoarece contribuie la îmbunătățirea poziției fiscale. Reducerea cheltuielilor guvernamentale are un impact 

mai mare la diminuarea vulnerabilității fiscale decât creșterea impozitării. În ceea ce privește structura 

veniturilor fiscale și a cheltuielilor guvernamentale, creșterea impozitelor non-distorsionare și reducerea 

ambelor categorii de cheltuieli productive și neproductive conduc la reducerea vulnerabilității fiscale. 

Reducerea cheltuielilor neproductive, însă, determină scăderea mai accentuată a vulnerabilității fiscale. De 

asemenea, o politică fiscală restrictivă va conduce și ea la diminuarea probabilității vulnerabilității fiscale. 

Stimularea creșterii economice conduce și ea la diminuarea vulnerabilității fiscale. De aceea, autorii 

recomanda ca politicile de ajustarea fiscală să fie expansioniste. Regulile fiscale au o influență statistică 

semnificativă asupra diminuării vulnerabilității fiscale doar în cazul modelului care include cheltuielile 

neproductive, ceea ce sugerează că în cazul în care acestea sunt preponderente, regulile fiscale pot opera ca 

amortizori ai efectelor negative ale creșterii acestui tip de cheltuieli guvernamentale.  

Cea de a doua direcție de cercetare a reprezentat-o studiul piețelor financiare¸ rezultatele cele mai 

importante și relevante fiind aduse de Stoian și Iorgulescu (2020), Stoian și Iorgulescu (2018) și Stoian și 

Tatu-Cornea (2015). Stoian și Iorgulescu (2020) analizează modul în care informația de politică fiscală 

este reflectată de prețul acțiunilor pe piața de capital din România și dacă se poate vorbi despre validarea 

ipotezei eficienței informaționale în formă semi-forte. Contribuțiile aduse de acest studiu raportate la 

literatura existentă sunt numeroase: majoritatea studiilor elaborate până la momentul respectiv care 

abordaseră problematica eficienței informațională în țările Central și Est-Europene au examinat, cu 

precădere, eficiența informațională în formă slabă. Cercetarea realizată de Stoian și Iorgulescu (2020) a 

relevat, însă, că deși analiza eficienței informaționale în formă semi-forte în relațiile cu politicile 

macroeconomice, fiscale și/sau monetare, este destul de frecventă pentru piețele de capital dezvoltate, 

totuși, nu au fost identificate studii relevante pe această temă în țările emergente din Uniunea Europeană. 

Unul dintre motive, așa cum reiese din articol, îl constituie seriile de timp foarte scurte și/sau indisponibile, 

afectate de foarte multe ori de rupturi structurale sau de inconsistența politicilor publice care fac dificilă 

aplicarea metodologiilor existente și, prin urmare, realizarea unui studiu robust. De altfel, metodologia 

utilizată de autori, Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) Bounds Testing Approach a permis analiza 

relației dintre politica fiscală și eficiența informațională chiar dacă seriile de timp aveau ordine diferite de 

integrare. În al doilea rând, cercetarea derulată este prima de acest gen în care se analizează efectele politicii 

fiscale anticipate și neanticipate și modul în care acestea sunt incluse și reflectate de prețul acțiunilor pe o 

piața de capital emergentă din Europa și care ia în considerare criticile formulate în literatură cu privire la 

utilizarea în modele econometrice a regresorilor generați. Nu în ultimul rând, o altă contribuție adusă de 

acest studiu o constituie faptul că nu se examinează doar modul în care informația de politică fiscală este 

reflectată de prețul acțiunilor, ci se analizează împreună cu politica monetară. Estimările arată că politica 

fiscală anticipată, atât cea contemporană, cât și cea din trecut, încă exercită o influență semnificativă statistic 

asupra rentabilității curente pe piața de capital din România ceea ce a condus la respingerea ipotezei 

eficienței informațională în formă semi-forte. Cu toate acestea, s-a mai arătat arătat că impactul politicii 

fiscale este destul de mic ceea ce nu ar conduce, totuși, la înregistrarea unor rentabilități anormale. Pe lângă 

aceste rezultate, s-a mai demonstrat faptul că pe termen scurt investitorii preferă o politică fiscală restrictivă 



 
 

sau mai puțin expansionistă, disciplina fiscală sau veștile privind consolidarea fiscală fiind considerate 

”bune” de piața de capital din România. Pe de altă parte, informația privind o politică monetară restrictivă 

sau mai puțin expansionistă are o influență negativă asupra pieței de capital din România. Cu toate acestea, 

impactul politicii monetare asupra pieței de capital este mai mare decât cel al politicii fiscale ceea ce 

sugerează că investitorii acordă o mai multă importanță politicii monetare decât celei fiscale, probabil si 

din cauza faptului că cea din urmă este afectată de inconsistență în timp.  

Contribuția adusă în domeniul finanțelor sustenabile de Stoian și Iorgulescu (2018) reliefează rolul pe care 

îl joacă piața de capital în tranziția de la paradigma bazată pe creștere economică la cea circumscrisă 

dezvoltării sustenabile. Stoian și Iorgulescu (2018) au arătat că, practic, piața de capital, prin prețul 

activelor financiare asigură procesul de coordonare informațională care conduce, în final, la o alocare 

eficientă. Stoian și Iorgulescu (2018) realizează o sinteză ale celor mai relevante studii din literatura de 

specialitate care au arătat rolul jucat de piața de capital în stimularea creșterii economice prin cele 5 funcții 

pe care aceasta le îndeplinește: mobilizarea economiilor, facilitatea dispersării riscului, monitorizarea 

comportamentului managerial, procesarea informației și facilitarea lichidității. Cu toate acestea, vremurile 

impun schimbarea paradigmei și trecerea către o paradigmă nouă care are la bază conceptul de dezvoltare 

sustenabilă. Stoian și Iorgulescu (2018) discută modul în care piața de capital a răspuns provocărilor 

generate de schimbarea paradigmei prin dezvoltarea de indici compoziți care evaluează performanțele 

companiilor care au introdus criteriile ESG, prin identificarea strategiilor decizionale utilizate de 

administratorii fondurilor de investiții, prin introducerea a noi tipuri de active și identificarea unor noi 

riscuri.  

Stoian și Tatu-Cornea (2015) au condus o cercetare al cărei scop a fost acela de a releva modul în care 

orientarea politică a guvernelor din Europa influențează rentabilitatea piețelor de capital. Contribuțiile 

aduse de acest studiu au fost, pe de o parte, aceea de a testa ipoteza popularizată de Wall Street conform 

căreia pe durata guvernărilor de dreapta, piața de capital înregistrează performanțe superioare, pentru statele 

membre ale Uniunii Europene, iar, pe de altă parte, introducerea în analiză a țărilor central și est-europene, 

având în vedere că acestea se confruntă cu instabilitate politică, competiție între noile partide și ”urmașii” 

fostului partid comunist și modificări frecvente ale guvernelor. Rezultatele arată că piața de capital 

înregistrează performanțe mai mari dacă partidul de guvernământ are o orientare politică de dreapta, rezultat 

care se confirmă atât pentru economiile avansate, cât și pentru economiile emergente. Cu toate acestea, 

când se estimează modelul LSDV corectat, se observă că orientarea politică a guvernelor nu mai este 

semnificativă statistic pentru țările foste comuniste. Acest rezultat poate să releve faptul că investitorii încă 

nu au reușit să integreze în deciziile lor informațiile cu privire la mediul politic din aceste țări sau demersul 

politic este încă la început nefiind încă foarte bine articulat sau neexistând o distincție foarte clară între 

partidele de dreapta și cele de stânga. 

Cea de a doua parte  a tezei de abilitare cuprinde o descriere a viitoarelor direcții de cercetare care urmează 

să fie abordate. Cercetarea planificată se va derula tot în domeniul general al Finanțelor și va urma cele 

două linii directoare deja stabilite. Astfel, în domeniul finanțelor publice se dorește abordarea a noi teme 

de cercetare de actualitate, ca de exemplu: investigarea efectelor sociale ale ajustărilor fiscale; analiza 

reacției fiscale care să ia în considerare nu doar funcția de stabilizare a guvernului, ci și pe cea de alocare 

utilizând metoda regresiei pe cuantile; studiu privind ”epuizarea fiscală”cu ajutorul metodei Panel Smooth 

Transition Regression (PSTR). De asemenea, se dorește continuarea unor studii deja începute în ceea ce 



 
 

privește investigarea efectelor ”ascunse” ale cotei proporționale de impozitare, precum și studiul privind 

aplicabilitatea Legii Wagner în România. 

În ceea ce privește domeniul piețelor financiare, temele avute în vedere sunt următoarele: studiu privind 

alfabetizarea financiară, aversiunea la risc și participarea pe piața financiară care reprezintă o continuarea 

a cercetării demarate în anul 2019 și care are ca scop analiza modului în care alfabetizarea financiară 

influențează preferința tinerilor pentru diverse active ale pieței financiare, modul în care obiceiurile 

financiare transmise de părinți copiilor pot influența nivelul de alfabetizare financiară și dacă alfabetizarea 

financiară diminuează aversiunea la risc; studii privind finanțele sustenabile, cercetare începută în anul 

2018 și care se dorește a fi continuată având în vedere potențialul de cercetare care oferă posibilitatea 

explorării a noi teme în acest domeniu, mai ales, în ceea ce privește rolul sistemului financiar în stimularea 

unei dezvoltări sustenabile; în domeniul eficienței informațională a pieței de capital se planifică continuarea  

cercetării cu studii în care să se analizeze modul în care piața de capital integrează veștile ”bune” și veștile 

”proaste” despre finanțele publice și în care să se examineze dacă piața de capital integrează în mod eficient 

informațiile cu privire la comportamentul responsabil al companiilor emitente; de asemenea, planific să 

continui cercetarea în ceea ce privește relația dintre funcția de reacție fiscală și piața de capital în cadrul 

unui studiu în care să se analizez modul în care politica fiscală reacționează la mișcările pieței de capital, 

utilizând funcția de reacție fiscală.  

A treia parte a tezei de abilitare conține descrierea și demonstrarea capacității de organizare și derulare a 

activității de cercetare științifică și didactică. Am făcut parte, în calitate de cercetător, din mai multe proiecte 

de cercetare în timpul perioadei doctorale, dar și după. Am fost director de proiect a două proiecte cu 

finanțare internațională din partea CERGe-EI Foundation. În 2019, am coordonat un proiect de cercetare 

cu finanțare instituțională la solicitarea Bursei de Valori București. Am publicat în Economic Modelling, 

Sustainability, Eastern European Economics, Empirica. Journal of European Economics, Managerial 

Finance, Czech Journal of Economic and Finance, Applied Economics Quarterly și am o contribuția la un 

volum editat de Palgrave Macmillan.  Am fost editor invitat pentru două numere speciale publicate în 

Comparative Economic Studies și Eastern European Economics. Sunt referent științific pentru Economic 

Modelling, Journal of Economic Policy Reform, Eastern European Economics, Comparative Economic 

Studies, Journal of Economic Integration, International Economics and Economic Policy, Applied 

Economics Quarterly. Am fost expert evaluator pentru propunerile de cercetare trimise la competițiile 

organizate de Center for Economic Research and Graduate Education-Economic Institute (CERGE-EI) din 

cadrul Charles University (Praga) și Global Development Network, Unitatea Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării  (UEFISCDI), National Science Centre 

(Polonia). Sunt prim-vicepreședinte al International Network for Economic Research (INFER) și membru 

asociat a două centre de cercetare din Portugalia și Bulgaria. Am participat la numeroase manifestări 

științifice internațională organizate de universități din țară și străinătate. Am fost organizator principal a 

două workshop-uri internaționale. Am fost membru al comitetelor de organizare, științifice și organizator 

al sesiunilor speciale în cadrul conferințelor anuale ale INFER. Rezultatele cercetării derulate de-a lungul 

anilor au fost citate în jurnale, precum: Economic Modelling, Eastern European Economics, Emerging 

Markets Finance and Trade, Romanian Journal of Economic Forecasting, European Journal of 

Comparative Economics, International Journal of Finance and Economics, Mondes en Developpement, 

Investigacion Economica, Politicka Ekonomie, Journal of Cleaner Production, Economics and Law, 

Economic Journal of Emerging Markets, Economia Internazionale. Conform clasamentului dat publicității 

de RepEc în luna iulie 2020, mă număr printre printre primii 5% autori din România și primii 43% autori 



 
 

din Europa. Activitatea mea de cercetare științifică și rezultatele obținute au fost apreciate prin acordarea 

mai multor distincții. 

Am experiență în activitatea didactică începând cu anul 2001, iar din anul 2016 ocup poziția de profesor 

universitar doctor în cadrul Departamentului de Finanțe al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse 

de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice București. De-a lungul timpului și până în prezent, 

derularea activității a presupus activități de predare în calitate de titular de curs și/sau seminar la ciclul 

licență, master și doctorat al următoarelor discipline: Finanțe publice (română și engleză), Politici financiare 

publice, Politici fiscale și bugetare, Finanțele instituțiilor publice, Buget și trezorerie publică, Gestiunea 

portofoliului, Macroeconomie financiară, Finanțe publice și alegere publică. Din anul 2018, sunt profesor 

invitat al Faculté de Sciences économiques (Université de Poitiers) pentru a susține cursul International 

Diversification în cadrul programului de master Monnaie Banque Finance Assurance. Începând cu anul 

2013 am participat, de asemenea, la mai multe misiuni de predare în cadrul programului Erasmus la 

următoarele universități: Tallinn University of Technology (2013), Université de Orléans, Faculty of Law, 

Economics and Business (2014, 2016), Université de Bordeaux, Laboratoire d’analyse at de recherche en 

économie et finance internationales (2017), Université de Poitiers, Faculté de Sciences économiques (2018, 

2019). Încă de la începutul activității didactice mi-am adus aportul la elaborarea, în calitate de coautor, a 

numeroase manuale universitare și cărți de specialitate. Începând cu anul 2018 coordonez lucrări de licență 

în colaborare cu colegi de la Université de Bordeaux, Laboratoire d’analyse at de recherche en économie 

et finance internationales și Université de Orléans, Faculty of Law, Economics and Business. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


