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Rezumat 

 Teza de abilitare intitulată "Contribuții la cercetarea empirică în economie și afaceri 

internaționale", oferă o perspectivă asupra carierei mele academice și științifice anterioare, subliniind 

principalele direcții de cercetare și dezvoltarea activității mele profesionale, precum și idei pentru 

viitoarele provocări academice și de cercetare după obținerea abilitării. Toate rezultatele cercetării și 

contribuțiile din această teză au fost obținute după susținerea cu succes a tezei mele de doctorat în  

domeniul Economiei și afacerilor 2011, care a investigat piețele europene de capital. 

Cercetarea mea s-a axat pe realizarea de studii empirice care au utilizat metode de cercetare 

cantitativă, în echipe formate din cadre didactice și cercetări din universități românești, pe teme 

extrem de relevante pentru domeniul Economiei și afacerilor internaționale, după cum urmează: (1) 

Cercetarea performanței în afaceri în Uniunea Europeană, cu accent pe sectorul de retail și industria 

IT&C; (2) Cercetarea impactului riscurilor globale asupra mediului economic și social, cu accent pe 

riscul prețurilor materiilor prime și riscurile pentru sănătate; și (3) Lucrări privind relația dintre 

globalizarea financiară, dezvoltarea financiară și calitatea mediului. Aceste domenii de cercetare sunt 

indisolubil legate, deoarece prezența și expunerea la riscuri în mediul global afectează performanța 

afacerilor, remodelând legătura dintre degradarea mediului, globalizarea financiară și dezvoltarea 

financiară. Investițiile străine și comerțul internațional, la rândul lor, își lasă amprenta asupra 

dezvoltării, atenuând în același timp riscurile globale și îmbunătățind performanța afacerilor. 

Experiența mea de cercetare într-o direcție a fost benefică și a oferit perspective valoroase și pentru 

celelalte două.  

Lucrările la care am contribuit au utilizat mai multe metode cantitative, după cum urmează: (1) 

Analiza covarianței (ANCOVA) pentru a obține o perspectivă asupra performanței sectorului IT&C 

din România în  cadrul firmă – industrie – regiune; (2) Modele Random forests bazate pe machine 

learning pentru a analiza sectorul european al comerțului cu amănuntul din perspectiva riscului de 

solvabilitate; (3) Regresii în panel în specificații de tip ARDL (Autro-regressive distributive lags) 

pentru a investiga industria aeriană globală; (4) Analiza clusterelor pentru a descrie expunerea țărilor 

europene la virusul Covid-19 și răspândirea acestuia; (5) Modele autoregresive vectoriale (VAR) și 

vectori de corecție a erorilor (VECM) pentru a studia legătura dintre creșterea economică, 

globalizarea financiară și amprenta de mediu, precum și între dezvoltarea economică, dezvoltarea 

financiară și emisiile de dioxid de carbon.  

Prima direcție de cercetare constă în explorarea performanței companiilor în Uniunea Europeană, 

cu particularizare pe două componente importante ale mediului de afaceri: sectorul comerțului cu 

amănuntul și industria IT&C. În timp ce sectorul de retail a fost analizat la nivel european, industria 

IT&C din România a făcut obiectul unui studiu care a folosit analiza covarianței pentru a identifica 

importanța și relevanța firmei, industriei și regiunii pentru variația performanței la nivelul 

profitabilității companiilor.  
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Studiul privind industria IT&C a analizat factorii care pot explica diferențele de performanță, mai 

exact de profitabilitate, pentru companiile românești.  Rezultatele noastre au arătat eterogenitatea 

ridicată a profitabilității între firmele din sectorul TIC, dar și importanța mai mare a factorilor 

intrinseci firmei în comparație cu cei din industrie sau factorii de localizare, ceea ce ridică întrebarea 

dacă acest sector a încorporat în profitabilitate avantajele fiscale de care se bucură și cât de sustenabilă 

va fi performanța sa odată ce aceste avantaje se vor diminua. Am plecat de la ipoteza că, pe lângă 

factorii specifici companiei, există efecte semnificative ale industriei asupra ROA la nivel de 

companie, fapt confirmat de metodologia ANCOVA. Companiile mari din sectorul IT&C din 

România prezintă o profitabilitate peste medie în comparație cu întreprinderile mijlocii și mici. Este 

posibil să existe un mic Silicon Valley în fiecare țară; în unele regiuni din România, avantajul actual 

atrage alți concurenți. Ne așteptăm ca acești factori să aibă efecte amplificate pentru acest sector în 

2020, când cererea de produse și servicii IT&C a crescut semnificativ. 

Articolul care a investigat sectorul comerțului cu amănuntul din UE a propus o nouă abordare 

pentru înțelegerea dinamicii performanței financiare în acest sector (înainte de pandemie). Astfel, ne-

am concentrat asupra legăturii dintre îndatorare și riscul de solvabilitate și alte domenii ale 

performanței corporative (lichiditatea, eficiența activelor și profitabilitatea). Contribuția sa a constat 

în identificarea factorilor care stau la baza riscului de solvabilitate într-un sector care a trecut prin 

transformări semnificative în ultimele decenii, precum și a legăturilor dintre diferitele domenii de 

performanță ale comercianților cu amănuntul și impactul acestora asupra riscului de solvabilitate, 

utilizând metodologia de tip random forests. Rezultatele indică o tendință de scădere a riscului de 

solvabilitate al companiilor din sectorul comerțului cu amănuntul din sectorul alimentar din UE după 

criza financiară mondială și până la începutul pandemiei, care poate reflecta maturitatea acestora pe 

piață, dar și o ajustare a schimbărilor juridice din UE, menite să egalizeze avantajele fiscale ale 

finanțării prin îndatorare față de finanțarea prin capitaluri proprii. Riscul de solvabilitate însoțit de 

riscul de lichiditate este o marcă a sectorului comerțului cu amănuntul, iar rezultatele noastre indică 

faptul că cel mai important compromis cu care se confruntă comercianții cu amănuntul din UE este 

între riscul de solvabilitate și lichiditate, dar acesta se estompează în timp. Volatilitatea nivelurilor de 

lichiditate este un predictor important al riscului de solvabilitate; prin urmare, menținerea unui nivel 

stabil și bun de lichiditate sprijină un nivel mai redus al riscului de solvabilitate și poate atenua 

impactul șocurilor pentru comercianții cu amănuntul din UE. În ansamblu, comercianții cu amănuntul 

ar trebui să se concentreze asupra performanței operaționale evidențiate de nivelurile indicatorilor 

financiari, mai curând asupra volatilității acestor indicatori ca predictori ai riscului de solvabilitate. 

În ceea ce privește cea de-a doua direcție de cercetare, care a investigat impactul riscurilor globale 

asupra mediului economic și social, aceasta s-a axat pe impactul riscului prețului petrolului asupra 

unui eșantion de companii aeriene globale, într-un cadru mai larg care a inclus riscul valutar, riscul 

de rată a dobânzii, riscul de nerambursare și volatilitatea piețelor financiare, precum și expunerea 

populațiilor europene la riscurile pentru sănătate generate de coronavirus. 

Primul studiu explorează atributele pe termen lung versus scurt ale expunerii industriei aeriene la 

riscul prețului petrolului într-un cadru macroeconomic care subliniază interconexiunile dintre diferiți 

factori de risc, care reprezintă principala contribuție la cercetarea în domeniu. Un model ARDL și un 
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estimator PMG au fost aplicate pe datele lunare între 2007 și 2020 pentru a investiga relația de 

echilibru pe termen lung dintre prețurile acțiunilor companiilor aeriene, riscul prețului petrolului, 

volatilitatea pieței financiare, riscul valutar, inflația și riscul de scadență. Impactul negativ al riscului 

prețului petrolului asupra prețurilor acțiunilor companiilor aeriene este semnificativ, robust și 

omniprezent și este însoțit de o expunere îngrijorătoare la riscul valutar pe relația cu dolarul american. 

De asemenea, am analizat perspectivele și provocările industriei aeriene în ceea ce privește abordarea 

riscului prețului petrolului în lumea post-pandemie și rezultatele indică necesitatea industriei aeriene 

de a-și regândi deciziile strategice în lumea post-pandemie mai incertă și mai imprevizibilă, 

necesitând o abordare mai cuprinzătoare a rețelei complexe și dinamice de expuneri la risc și o 

reconsiderare a acoperirii riscurilor  politice. 

Pandemia de coronavirus a reprezentat un risc de tip extrem pentru economia globală. Sosirea sa 

bruscă și lockdown-urile rapide instituite cu speranța de a limita pandemia au stârnit interesul 

cercetătorilor. În primele luni ale pandemiei, folosind seturile de date emergente privind 

comorbiditățile și decesele cauzate de coronavirus, am participat la unul dintre primele studii care au 

abordat vulnerabilitatea riscurilor populațiilor europene la Covid-19. Astfel, am corelat 

comorbiditățile legate de COVID-19 cu cauzele de deces din 28 de țări ale UE pentru populația și 

populația totală de peste 65 de ani și am aplicat un algoritm de clusterizare bazat pe învățarea 

automată folosind ponderea deceselor legate de comorbiditățile covid-19 și gripă și ratele de creștere 

ale acestora între 2011 și 2016. Am distribuit țările UE în clustere și am elaborat harta 

vulnerabilităților populațiilor UE la comorbiditățile covid-19 și gripă. Algoritmul a indicat cu precizie 

prezența clusterelor țărilor occidentale și estice, cu modele semnificativ diferite de ponderi ale bolilor 

în ceea ce privește mortalitatea și ratele de creștere. Populațiile occidentale au prezentat o 

vulnerabilitate mai mare la malignitate, boli legate de sânge, diabet zaharat și boli respiratorii 

inferioare, în timp ce populațiile țărilor estice suferă mai mult de boli cardiace ischemice, 

cerebrovasculare și circulatorii. Hărțile vulnerabilității populațiilor UE la boli pe baza indicatorilor 

de mortalitate constituie baza pentru strategii mai bine orientate în domeniul politicii de sănătate într-

un efort de colaborare la nivelul UE. 

 Cea de-a treia direcție de cercetare la care am contribuit în eforturile mele se referă la un 

subiect extrem de îngrijorător, și anume amprenta de mediu determinată de dezvoltarea economică. 

Bazându-se pe obiectivul de mediu al Uniunii Europene până în 2050 de a deveni primul continent 

neutru din punct de vedere climatic din lume, ceea ce înseamnă eforturi specifice pentru diversificarea 

mixului energetic și investiții în energia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, unul dintre eforturile 

de cercetare pe care le-am întreprins a fost să investighez legătura dintre emisiile de carbon, consumul 

și mixul de energie și creșterea economică într-un cadru modificat care include contribuția 

investițiilor străine directe (ISD) și a comerțului internațional pentru reducerea poluării.  A fost pusă 

în aplicare o abordare în două etape pentru a explora mai detaliat legăturile dintre aceste variabile în 

24 de țări ale UE în perioada 1995-2018, urmată de tip panel VECM.  Rezultatele indică prezența 

unei legături unidirecționale între creșterea economică și emisiile de CO2, ceea ce ar trebui să implice 

o decuplare a măsurilor de îmbunătățire a calității mediului de ritmul creșterii economice.  În plus, au 

fost identificate relații cauzale bidirecționale între ponderea energiei cu emisii scăzute de dioxid de 
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carbon în consum și emisiile de CO2, precum și între ponderea energiei cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon în consum și PIB-ul pe cap de locuitor,  ceea ce confirmă atât  ipoteza unui "paradis al 

poluării", cât și ipotezele privind efectul de halou al ISD asupra emisiilor de gaze. Cu toate acestea, 

pe termen lung, ISD, exporturile și importurile au avut un impact pozitiv asupra reducerii emisiilor 

de CO2; prin urmare, ar trebui promovate investiții mai puternice în UE și integrarea comercială 

pentru a îmbunătăți calitatea mediului. 

În același domeniu al preocupărilor legate de mediu, un alt efort de cercetare pe care l-am făcut a 

legat amprenta de mediu de cea economică prin dezvoltare financiară.  Studiul a analizat relația 

dinamică dintre dezvoltarea financiară și degradarea mediului în Uniunea Europeană (UE) într-un 

cadru metodologic de tip panel VAR în perioada 1996-2018. Testele de cauzalitate în panel și 

funcțiile de răspuns la impuls arată că dezvoltarea financiară contribuie la creșterea emisiilor de 

carbon, deși acest efect este mai puternic pe termen scurt și mai slab pe termen lung. În același timp, 

dezvoltarea instituțiilor financiare este principalul factor care contribuie la promovarea unei degradări 

sporite a mediului prin piețele financiare, ceea ce indică implicarea instituțiilor financiare în oferirea 

de produse financiare care au condus la degradarea mediului și/sau la întârzierea piețelor financiare 

în ceea ce privește promovarea valorilor mobiliare legate de mediu și a principiilor ESG.  

După prezentarea contribuțiilor mele la dezvoltarea cercetării empirice în economie și afaceri 

internaționale, ultima parte a tezei mele de abilitare evidențiază cele mai importante realizări ale 

carierei mele academice și științifice până în prezent și arată principalele direcții de dezvoltare am în 

vedere după primirea habilitare.  

În 2004, am decis să urmez o carieră în învățământul superior prin aplicarea pentru postul de 

asistent universitar debutant (rom. preparator) la Departamentul de Relații Economice Internaționale 

al Academiei de Studii Economice din București. Ulterior, am aplicat pentru posturi de asistent 

universitar (2007), lector (2013) și conferențiar universitar (2017).  În 2011, mi-am susținut cu succes 

teza de doctorat în Economie și afaceri internaționale la Academia de Studii Economice din București, 

sub îndrumarea prof. univ. dr. Dumitru Miron, pe o temă referitoare la dezvoltarea piețelor financiare 

europene. Prezența mea în mediul academic s-a concentrat pe trei domenii principale: predare, 

cercetare și statut profesional. În plus, am deținut mai multe funcții de conducere care mi-au permis 

să contribui la avansarea vieții academice în cadrul instituției. Voi trece în revistă elementele esențiale 

ale acestor trei direcții, care mi-au determinat parcursurile profesionale și mi-au permis să-mi 

valorific punctele forte personale. 

De-a lungul timpului, interesele academice și de cercetare au trecut de la integrarea europeană la 

piețele internaționale de capital datorită colaborărilor puternice cu mai mulți colegi de la 

Departamentul de Relații Economice Internaționale.  Prin urmare, am început să predau cursuri și 

seminarii în Finanțe corporative, Finanțarea internațională a afacerilor, Econometrie financiară și 

Piețe financiare și valutare globale pentru studenții de la Facultatea de Afaceri Internaționale și 

Economie, precum și studenții absolvenți înscriși în două programe de masterat la aceeași facultate: 

Masterul în Managementul Riscului Financiar Internațional și Masterul în Managementul Afacerilor 

Internaționale (predat în limba engleză). Aș dori să subliniez unul dintre pilonii carierei mele 
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didactice, care a fost dezvoltarea cursului de Metode cantitative în riscul financiar internațional, care 

face parte în prezent din curriculumul pentru studenții din programul de masterat în Managementul 

Riscului Financiar Internațional. Evaluările studenților la acest curs sunt pozitive, demonstrând 

necesitatea unui astfel de curs într-un program de masterat cantitativ și validând abordările și 

metodologiile mele de predare. 

În calitate de membru al Departamentului de Relații Economice Internaționale, am crezut 

întotdeauna că seriozitatea cu care am lucrat în predare, dorința de autoperfecționare și respectul pe 

care l-am avut față de profesori, colegi și studenți au fost o marcă a activităților mele și au pus bazele 

abordărilor comportamentale și atitudinale pe care intenționez să-mi construiesc cariera academică și 

de acum înainte. De la sosirea mea la Facultatea de Relații Economice Internaționale, am participat 

activ la sesiunile de admitere, sesiunile de finalizare a studiilor și promovarea facultății. Mai mult, în 

calitate de director adjunct, am fost implicat în managementul și promovarea Programului de Master 

în Managementul Proiectelor Internaționale (2006-2014). 

Cercetarea pe care am întreprins-o încă de la începutul carierei mele în universitate a avut ca scop 

consolidarea abilităților mele academice, inclusiv a abilităților de predare, ca o contribuție personală 

la prestigiul și vizibilitatea națională și internațională a Departamentului de Relații Economice 

Internaționale din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, din care fac parte. Activitatea 

mea de cercetare a avut loc pe mai multe direcții principale, după cum urmează: (i) Participarea în 

proiecte de cercetare; (2) Participarea cu lucrări la conferințe internaționale; (iii) Publicarea de cărți 

sau capitole de specialitate în cărți, în volum, în calitate de autor unic sau coautor; (iv) Publicarea de 

lucrări în reviste indexate în baze de date internaționale de prestigiu, cum ar fi Web of Science și 

Scopus. 

Participarea la proiecte de cercetare a fost o componentă continuă a carierei mele academice de 

până acum și intenționez să rămână așa și în viitor. Din 2006 până astăzi am făcut parte din 14 echipe 

de cercetare și implementarea a 14 proiecte și granturi, inclusiv unul pentru care am fost investigator 

principal (director de proiect). Acest grant, intitulat "Piețele europene de capital între segmentare și 

integrare – o analiză din perspectiva rolului României în cadrul sistemului financiar european", pe 

care l-am obținut prin competiție în cadrul PN II 2007-2013, mi-a permis să îmi consolidez abilitățile 

de cercetare dobândite în timpul stagiului doctoral și să-mi aprofundez interesul pentru piețele 

financiare internaționale. În acest an, am făcut parte dintr-o echipă de cercetare care a prezentat și a 

câștigat o propunere de grant de tip Tinere Echipe (TE) în cadrul competiției UEFISCDI PN III, pe 

un subiect care se bazează pe munca mea anterioară pe piețele internaționale de capital. Un aspect 

important de remarcat este faptul că am lucrat la aceste proiecte ca parte a unor echipe formate din 

colegi și cercetători de la Academia de Studii Economice din București, în special Departamentul de 

Relații Economice Internaționale, care au contribuit foarte mult la experiența pe care am acumulat-o 

de-a lungul timpului în lucrul în echipă și realizarea de cercetări la cele mai înalte standarde posibile. 

Proiectele de cercetare s-au concretizat în lucrări prezentate la conferințe internaționale la care am 

participat, fie în România, fie în străinătate, iar unele dintre ele au fost publicate în volume indexate 

în Web of Science.  
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Sunt coautor al unor capitole și cărți publicate de edituri naționale și internaționale de prestigiu. 

Cea mai recentă realizare este capitolul "Mediul financiar internațional", la care am colaborat cu o 

echipă de colegi de la Departamentul de Relații Economice Internaționale și care reflectă interesele 

mele de cercetare și predare referitoare la piețele financiare internaționale. Acest capitol apare în 

volumul "Relații economice internaționale", care a fost publicat în 2017 (în limba română) și 2019 

(în limba engleză) și este prima lucrare colectivă din România în domeniul divers și complex al 

afacerilor și economiei internaționale. Pe lângă aceste capitole, sunt co-autor al unei cărți despre 

management fiscal și contabilitate cu colegii de la Facultatea de Contabilitate și Sisteme Informatice 

de Gestiune a Academiei de Studii Economice. Acesta a fost un efort semnificativ, deoarece mi-a 

permis să aplic cunoștințele pe care le-am dobândit în timp ce lucram la multe proiecte finanțate din 

fonduri europene pentru a oferi consultanță întreprinderilor interesate de o mai bună gestionare 

fiscală. 

Publicarea în reviste de prestigiu, indexate în baze de date importante, cum ar fi Web of Science 

și Scopus, a reprezentat întotdeauna un obiectiv foarte serios pentru mine. De-a lungul anilor am fost 

foarte încântat să văd că activitatea mea de cercetare a fost recunoscută de mai multe reviste 

prestigioase care mi-au publicat lucrările în calitate de co-autor. Cele mai importante contribuții la 

dezvoltarea cercetării după susținerea tezei mele de doctorat au folosit metodologii cantitative 

aplicate în domeniul afacerilor și economiei internaționale, un domeniu care a fost foarte important 

în viața mea academică. După susținerea tezei mele de doctorat în 2011 am publicat 4 lucrări în reviste 

indexate în Web of Science cu AIS nenul, dintre care 2 în reviste Core economics (Journal of Business 

Economics and Management, și Amfiteatru Economic – ambele incluse în Social Science Citation 

Index), și 2 în Social Science and Science (Energies și International Journal of Environmental 

Research and Public Health – ambele incluse în Science Citation Index Expanded). De asemenea, am 

publicat o lucrare în Journal of Risk and Financial Management, o revistă Core Economics indexată 

în Emerging Sources Citation Index. O altă lucrare a fost deja acceptată spre publicare în Amfiteatru 

Economic și va fi publicată în numărul 61/2022 al revistei. Mai mult decât atât, continui colaborarea 

cu colegii care sunt coautori ai acestor lucrări și am trimis recent un manuscris la o altă revistă 

indexată în Web of Science cu un AIS nenul. 

Începând cu anul 2012, m-am implicat activ în activitatea cu doctoranzii din cadrul ASE 

București, în calitate de membru al mai multor comisii de îndrumare pentru 17 doctoranzi coordonați 

de colegi din Școlile doctorale Economie și afaceri internaționale, Economie, Finanțe și Management.  

Tezele de doctorat ale studenților au folosit metode de cercetare cantitative sau mixte și am fost 

nerăbdător să împărtășesc cunoștințele mele acumulate cu privire la abordările pe care au ales să le 

folosească în lucrările lor cu ei.  Mai mult decât atât, am avut onoarea de a fi invitat să particip la 

comisiile de susținere a tezelor de doctorat din Școala Doctorală în Economie și Afaceri Internaționale 

și Economie începând cu 2018. Această experiență mi-a permis să înțeleg standardele necesare pentru 

cercetarea doctorală și să compar evaluarea calității cercetării cu evaluările cercetătorilor mai 

experimentați, ceea ce reprezintă un teren bun pentru activitatea mea viitoare în calitate de consilier 

doctoral. 
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Pe lângă participarea activă în predare și cercetare, m-am alăturat echipelor de implementare și 

management ale mai multor proiecte de dezvoltare din cadrul ASE București (aproape toate fiind 

finanțate prin fonduri europene). Deoarece mai multe dintre aceste proiecte au fost dedicate sprijinirii 

doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorali, m-am confruntat cu problemele lor legate de cercetare 

și am observat că au multe nevoi în procesul de elaborare a tezei de doctorat (fonduri, acces la baze 

de date, acces la rețele internaționale de cercetare etc.). Ca urmare, cred că experiența acumulată va 

fi un atu valoros în activitatea de coordonator de doctorat, deoarece voi putea să mă adaptez mai bine 

nevoilor viitorilor mei doctoranzi și să le ofer sprijinul necesar, în context instituțional). 

După obținerea abilitării intenționez să aplic pentru afilierea la Școala Doctorală în Economie și 

Afaceri Internaționale din cadrul ASE București. Bazându-mă pe realizările și experiența mea de până 

acum, intenționez să îmi dezvolt cariera academică și de cercetare pe mai multe direcții, dintre care 

cele mai importante sunt: (i) Evaluarea continuă a dezvoltării academice noi pentru cursurile și 

seminarele pe care le predau; (ii) Actualizarea ofertelor de curs și seminar pentru disciplinele pe care 

le predau pe baza celor mai noi abordări în ceea ce privește conținutul și metodologiile de predare; 

(iii) Propunerea de noi discipline care să fie introduse în planurile de învățământ ale Facultății Relații 

Economice Internaționale, în principal cu accent pe dezvoltarea competențelor cantitative și analitice 

ale studenților, sporind astfel avantajul competitiv al acestora pe piața muncii; (iv) Actualizarea și 

îmbunătățirea continuă a competențelor mele analitice și contribuția la creșterea în continuare a 

vizibilității și prestigiului internațional al ASE București și al Școlii Doctorale în Economie și afaceri 

internaționale, în special; (v) Participarea la rețele academice și de cercetare de renume internațional; 

(vi) Creșterea numărului de lucrări științifice publicate în reviste indexate în revistele Web of Science 

(în special în revistele Q1 și Q2) și Scopus (în special S1 și S2); (vi) Creșterea numărului de participări 

la evenimente științifice de prestigiu, cum ar fi conferințe și ateliere internaționale și extinderea 

numărului de participări la proiecte de cercetare cu finanțare națională și internațională și implicarea 

masteranzilor și doctoranzilor în echipele de cercetare; (vii) Îmbunătățirea participării mele la 

consiliile de redacție și/sau la comitetele științifice ale unor reviste academice de prestigiu, organisme 

profesionale și conferințe internaționale proeminente și extinderea participării mele în calitate de 

recenzent pentru reviste academice de prestigiu, în special pentru reviste indexate în Web of Science 

și Scopus; (viii) Consolidarea colaborării cu cercetătorii români și din străinătate în vederea creșterii 

vizibilității rezultatelor cercetării și a dezvoltării rețelelor de cercetare; (ix) Promovarea dezvoltării 

parteneriatelor de cercetare între ASE București și instituții de cercetare din străinătate, pentru 

multiplele beneficii pe care le aduc cadrelor universitare și studenților și, în cele din urmă, 

universității. 

În ceea ce privește direcțiile de cercetare viitoare, intenționez să îmi extind contribuțiile în 

domeniul metodelor cantitative în economie și afaceri internaționale, bazându-mă pe conștientizarea 

interacțiunilor complexe în domeniu generate de multitudinea entităților private și publice și a 

conexiunilor acestora, precum și de dinamismul sistemului economic global, dublat de incertitudinile 

sale tot mai mari. Unul dintre cele mai importante domenii de dezvoltare pentru mine se va baza pe 

dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor și pe creșterea conexiunii lucrurilor prin 

internet, care generează o cantitate imensă de date structurate și nestructurate în fiecare minut și 
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secundă. În termeni metodologici specifici, am în vedere colaborarea cu cercetători și cadre 

universitare românești și străini pentru integrarea metodelor avansate de analiză econometrică și a 

datelor, cu un interes specific față de analiza volumelor mari de date, modelarea cauzală și predictivă, 

data envelopment analysis, metode multicriteriale de luare a deciziilor și analiza multivariată, rețelele 

neuronale, metode de tip random forest și  mașini vectoriale de sprijin,  pentru a obține o perspectivă 

superioară asupra temelor de cercetare specifice domeniului de afaceri și economie internațională. 

Teza de abilitare se încheie cu Bibliografia care enumeră principalele referințe bibliografice 

referitoare la lucrările care susțin principalele direcții de cercetare evidențiate în teză. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


