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REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE 
 
Evaluarea și previziunea performanței financiare este în prezent un subiect important în 

rândul cercetătorilor, investitorilor, acționarilor, managerilor, creditorilor, precum și pentru 
analiștii financiari. Numeroase articole teoretice și practice cu privire la acest subiect au fost 
publicate în reviste din domeniul afacerilor, finanțe și contabilitate la nivel internațional. 

Elementul central al activităților științifice constă în analiza, evaluarea și estimarea 
performanței financiare a firmelor, abordate și în activitățile didactice desfășurate în domeniul 
Finanțe, la cursurile de Finanțele întreprinderii și Management financiar. 

Teza de Abilitare reprezintă întreaga activitate de cercetare realizată după susținerea 
Tezei de Doctorat în cadrul Academiei de Studii Economice din București, fapt confirmat prin 
Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Inovării nr. 4698 / 14.08.2009. 

În conformitate cu Ordinul nr. 3121 / 27.01.2015, Teza de abilitare este structurată în 
două părți principale: Partea I. Realizările științifice, profesionale și academice, și Partea a 
II-a. Direcțiile viitoare de dezvoltare pe plan științific, profesional și academic. 

 

Partea I a Tezei de abilitare „Realizările științifice, profesionale și academice” este 
dedicată prezentării principalelor rezultate științifice obținute în domeniul Finanțe, orientate 
în special pe evaluarea și previziunea performanței firmelor. Aceste rezultate științifice 
principale, reflectate în articolele publicate și în proiecte naționale și internaționale de cercetare 
dezvoltate, se referă la: 

(i) diferitele abordări ale performanței în Finanțe, cum ar fi: performanța finanțelor 
personale și eficiența subvențiilor, performanța politicii de colectare a taxelor, optimizarea 
costurilor fiscale - o modalitate legală de îmbunătățire a performanței firmelor, performanța 
serviciilor bancare electronice și performanță financiară a firmelor; 

(ii) analiza performanței financiare, realizată pentru companiile românești și integrat 
pentru companii din UE (pe eșantioane extrase din baza de date Amadeus); 

(iii) structura capitalului și performanța financiară, abordând decizia de finanțare, 
efectul de levier financiar și structura capitalului în relație cu performanța financiară a firmelor 
și influența structurii capitalului asupra costului capitalului și a valorii firmei; 

(iv) modelele de previziune a performanței financiare și a riscului de faliment, 
propunând un indice agregat adaptat contextului românesc pentru evaluarea performanței 
financiare a firmelor și realizarea de analize comparative între modele românești și modele 
internaționale de evaluare a riscului de faliment. 

Rezultatele cercetărilor științifice au fost publicate în: 3 studii (în calitate de coautor) 
ca rezultate ale proiectelor de cercetare realizate pe serviciile bancare electronice, îndeplinirea 
obligațiilor fiscale în România și protecția mediului ca element cheie al dezvoltării durabile 
locale și regionale; 2 cărți (în calitate de coautor) în domeniul finanțelor corporative, 
managementului financiar și contabilității instituțiilor publice; 5 cărți (unic autor), una dintre 
acestea fiind publicată în Germania și care abordează aspecte privind performanța financiară a 
firmelor, finanțele întreprinderii, analiza financiară, finanțarea, managementul financiar și 
modelarea  financiară;  18 capitole de cărți  din  care  2 publicate  la  edituri  internaționale;  
67 articole publicate în reviste și volume ale unor conferințe internaționale din România și din 
străinătate, dintre care 5 sunt publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact, 5 în volume 
indexate ISI și 37 în reviste indexate în baze de date internaționale. De asemenea, rezultatele 
cercetării publicate într-un articol ISI au fost premiate în cadrul programului Premierea 
rezultatelor cercetării (cod CNCSIS 435/2009). 

Aceste lucrări au fost citate în: reviste ISI (8 citări) din care 5 in reviste ISI, cu factor 
de impact și scor de influență absolut mai mare decât zero; reviste indexate în baze de date 
internaționale (55 citări); cărți internaționale (28 citări) din care 1 într-o carte publicată la 
Editura Springer și 16 în cărți indexate ISI; și cărți naționale (8 citări). 

Expertiza în domeniul finanțelor corporative, managementului financiar și fiscalității 
este recunoscută prin contribuțiile aduse ca referent pentru reviste ISI, cum ar fi: Applied 



Economics, Applied Economics Letters, Economic Research - Ekonomska Istraživanja, 
National Tax Journal and New Ideas in Psychology, pentru conferințe indexate ISI (IBIMA 
Conference), precum și în alte numeroase reviste indexate în baze de date internaționale. De 
asemenea, sunt membru în Comitetul științific al unor conferințe internaționale, cum ar fi: 
IBIMA Conference și The 2017 International Conference on Economics, Management 
Engineering and Marketing. 

Experiența didactică și de cercetare a fost creată în cei 14 ani de activitate desfășurată 
în cadrul universității și prin participarea ca cercetător în numeroase proiecte: 6 proiecte de 
cercetare în domeniile economie, finanțe, servicii de e-banking, precum și în cadrul unor studii 
de competitivitate pentru dezvoltarea locală și regională durabilă prin politici economico-
financiare; 2 proiecte educaționale pentru consiliere și orientare profesională a studenților și 
pentru promovarea culturii antreprenoriale; 2 proiecte pilot Leonardo da Vinci, având ca scop 
crearea de modele și instrumente pentru elaborarea unor standarde profesionale comune ale 
sistemului de educație-formare-muncă și 3 proiecte de mobilități „Leonardo da Vinci” pentru 
studenți, în calitate de manager de proiect. Prin aceste proiecte, am facilitat realizarea unor 
stagii practice cu o durată de trei luni, pentru 28 de studenți (în 3 ani), în instituții financiar-
bancare și de contabilitate din Franța, Spania, Polonia, Germania și Grecia. 

În unele lucrări de cercetare publicate în reviste indexate în baze de date internaționale 
am implicat studenții de la masterat, în scopul dezvoltării capacității de a coordona echipe de 
cercetare și pentru a facilita învățarea și cercetarea în rândul studenților. De asemenea, 
abilitățile de predare, cercetare și activitățile educaționale desfășurate cu studenții în cadrul 
facultății și, uneori, valorificate prin participarea la conferințe naționale pentru studenți, au fost 
recunoscute prin nominalizarea și premierea în cadrul Galei Profesorului Bologna în 2015. 

Experiența practică în domeniul financiar a fost obținută prin participarea în calitate de: 
manager financiar în cadrul a 3 proiecte de cercetare; expert cost-eficiență în unele proiecte 
implementate de către universitate și finanțate din fonduri europene; consultant financiar în 
întreprinderi pentru implementarea proiectelor de investiții cu fonduri europene; contabil-șef 
la o firmă și trezorier pentru fundația universității, fiind expert contabil - membru activ la 
CECCAR din 2010. 

 

Partea a II-a Tezei de Abilitare „Direcțiile viitoare de dezvoltare pe plan științific, 
profesional și academic” se referă la traiectoriile propuse pentru cercetarea științifică, 
profesională și academică. Această parte subliniază relația dintre abilitățile și competențele 
dobândite și direcțiile de cercetare, profesionale și academice, care vor fi evidențiate în 
organizarea și gestionarea activităților didactice și în coordonarea echipelor de cercetare în 
cadrul proiectelor. Aceste proiecte vor facilita implicarea studenților masteranzi și doctoranzi 
în activitățile de cercetare, contribuind astfel la dezvoltarea Școlii Doctorale în domeniul 
Finanțe. 

În acest plan de cercetare, am inclus noi abordări și provocări legate de evaluarea și 
estimarea performanței firmelor, în scopul de a evidenția diversitatea factorilor determinanți ai 
performanței firmei și modul în care performanța firmei influențează alegerea structurii 
capitalului sau a unei anumite surse de finanțare. Aceste cercetări vor fi dezvoltate în studii 
individuale, cu studenții doctoranzi sau în proiecte de cercetare realizate la nivel național și 
internațional, iar rezultatele vor fi publicate în cărți/studii, în reviste ISI cu factor de impact, în 
reviste indexate în baze de date internaționale și în volumele unor conferințe internaționale din 
țară sau din străinătate. De asemenea, aceste rezultate vor putea fi aplicate în activitățile 
didactice pentru îmbunătățirea cursurilor și proiectelor. 

În final, este prezentată lista referințelor bibliografice citate în aceste două părți, 
incluzând lista publicațiilor proprii cu rezultatele descrise în această Teză de Abilitare. 
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