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Prezenta teză de abilitare își propune să prezinte principalele coordonate ale realizărilor 

științifice ale autorului său după susținerea publică a tezei de doctorat (din anul 2006), urmate 

de descrierea planului de evoluție și dezvoltare a propriei cariere profesionale, științifice și 

academice. Din perspectiva structurii, prezentarea conține trei părți distincte după cum 

urmează: realizări științifice, profesionale și academice (partea I), un amplu studiu privind 

asigurarea finanțării publice locale pentru reziliență ce citează, printre altele, 42 de articole, 

studii și cărți la care autorul a contribuit în ultimii 16 ani (partea a II-a), respectiv planul de 

evoluție și dezvoltare a carierei academice (partea a III-a). 

 

Partea I a tezei enumeră studiile absolvite de autor: doctorat (în perioada 2003-2007), 

program de masterat în limba engleză, studii postuniversitare și post-doctorale, precum și 

cursuri de specializare. Apoi sunt trecute în revistă principalele coordonate ale carierei în cadrul 

Academiei de Studii Economice din București pe linie didactică (autorul fiind succesiv 

preparator universitar, asistent universitar, lector universitar și conferențiar universitar), de 

cercetare și administrativă (culminând cu calitatea de prodecan). Activitatea profesională în 

afara mediului universitar s-a derulat la Serviciul Public de Cooperare Internă și Internațională 

al Județului Ilfov înființat pe lângă Consiliul Județean Ilfov (consilier), Ministerul Finanțelor 

(secretar de stat), Banca Europeană de Investiții (membru CA) și Fondul de Garantare a 

Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (membru CA). 

 

Partea a II-a începe cu o trecere în revistă a literaturii de specialitate cu privire la 

conceptele de bază pentru tema aleasă: crizele (cu accent pe cele generate de războaie și 

pandemii), respectiv reziliența economică. Ulterior, focalizarea trece pe aspecte de finanțate 

ale autorităților publice locale. În capitolul final sunt propuse 31 de soluții pentru creșterea 

rezilienței finanțelor publice locale pe termen scurt (ca urmare a unor șocuri) și pe termen lung. 

Crizele economice reflectă perturbări ca urmare a unui șoc precum un conflict 

(războaie, acțiune teroristă), dezastru natural (cutremur, incendiu de pădure, uragan, tsunami), 

schimbare climatică, volatilitate a prețurilor și criză medicală (pandemie, endemie, zoonoză). 

Acestea sunt măsurate prin indicatori precum modificarea produsului intern brut, rata 

șomajului, nivelul prețurilor, volumul creditării, volumul tranzacțiilor bursiere, volumul 

comerțului, cerere agregată, nivelul economiilor populației, formarea brută de capital fix, 

nivelul importurilor și exporturilor etc. Cele mai mari crize de până acum au fost Marea criză 

economică (1929-1933), Marea Recesiune (2007-2009) și Criza pandemică COVID-19. 



Izbucnirea războaielor modifică nevoile de finanțare ale statului. Trebuie identificate 

surse imediate (cu înzestrarea armatei, plata soldelor) și pe termen lung (asigurarea serviciilor 

medicale pentru răniți, reconstrucția infrastructurii distruse, plata de indemnizații de 

invaliditate, plata de indemnizații văduvelor și orfanilor de război etc.). La acestea se adaugă 

facilitățile fiscale stabilite pentru participanții la război. Acest impact bugetar se poate acoperi 

prin impozite, împrumuturile de pe piața internă sau externă, tipărirea de monedă, valorificarea 

unor resurse. 

Pandemiile au fost consemnate în numeroase documente chiar din antichitate. Cele mai 

răspândite sunt calificate de Organizația Mondială a Sănătății drept urgențe de sănătate publică 

de interes internațional pe baza unei metodologii dezvoltate acum mai puțin de două decenii. 

Până în prezent au fost declarate 6 astfel de evenimente declanșate de gripa porcină, 

poliomielită, ebola, virusul Zika și COVID-19. 

Pentru a contracara efectele unor șocuri precum cele provocate de războaie și pandemii, 

economiile trebuie să devină mai reziliente. Conceptul de reziliență a fost preluat și în domeniul 

economic, Martin & Sunley (2015) sintetizând trei abordări diferite: inginerească, ecologică și 

adaptivă. Prima, și cea mai restrictivă care urmează îndeaproape etimologia latină  a cuvântului 

și interpretează reziliența ca revenirea unui sistem în urma unui șoc la starea sau calea sa 

preexistentă, care în multe aplicații se presupune a fi o stare sau cale stabilă sau „de echilibru”. 

O a doua definiție a rezilienței, găsită în special în literatura ecologică când tratează aspecte de 

ecosistem, este capacitatea unui sistem de a absorbi un șoc fără a-și schimba structura, 

identitatea și funcția. Cea de-a treia abordare consideră reziliența ca fiind capacitatea unui 

sistem de a menține performanțele de bază în ciuda șocurilor prin adaptarea structurii, funcțiilor 

și organizării acestuia. 

O componentă importantă a economiei publice o reprezintă finanțele publice locale. 

Modul de organizare a administrației publice permite observarea unui grad înalt de dependență 

a bugetelor locale (subnaționale) față de bugetul administrației centrale ca urmare a organizării 

pe niveluri a administrației publice, dezvoltării unui sistem de partajare a impozitelor și 

granturilor interguvernamentale, alocării numeroaselor resurse financiare cu stabilirea 

destinației fondurilor, limitării puterii de decizie privind stabilirea de impozite și a cotelor 

acestora, plafonării posibilităților de împrumut pentru finanțarea unor proiecte de interes local 

din resurse rambursabile.  

Sursele de finanțare pentru administrațiile publice locale variază de la o țară la alta, 

acestea incluzând impozite (prelevări realizate la nivel central și redirecționate autorităților 

locale, impozite pe proprietate și alte impozite instituite la nivel local), venituri din proprietate, 



din chirii, din concesiuni, din dividende, din vânzarea de bunuri și servicii, taxe administrative, 

sancțiuni, donații și sponsorizări, granturi, resurse împrumutate. În România, cele mai 

importante resurse rămân impozitele pe venit, taxa pe valoarea adăugată și subvențiile, sume 

redirecționate în mare măsură pentru destinații prestabilite. 

Pentru asigurarea disciplinei financiare, numeroase restricții se pot aplica privind soldul 

bugetar și finanțarea unor eventuale deficite. Statele adesea instituie constrângeri ce pornesc 

de la respectarea principiului echilibrului și până la respectarea unor plafoane de deficit, de 

cheltuieli, de venituri, de datorie publică etc. 

Recenta pandemie COVID-19 a avut impact și asupra finanțelor publice locale. 

Autoritățile subnaționale au fost puse în fața unor decizii care presupuneau identificarea unui 

echilibru între nevoile mărite de finanțare a cheltuielilor și dificultățile întâmpinate de 

contribuabili. Contribuabilii au beneficiat adesea de amânări la plata impozitelor, reeșalonări 

sau chiar anulări de sume cuvenite bugetului local. Însă, pentru a face față cheltuielilor pot 

apărea și majorări de impozite (recomandabil cele progresive) și solicitări de suplimentări de 

resurse virate de la bugetul de stat (pe filiera fondurilor de rezervă bugetară, subvențiilor, 

impozitelor redirecționate). Pe termen scurt, apelarea la împrumuturi poate sprijini autoritatea 

locală ca să treacă peste momentele de criză. 

În România, veniturile aflate la dispoziția autorităților publice locale au crescut 

substanțial în termeni nominali (trecând de borna de 100 de miliarde de lei), dar păstrându-se 

în culoarul de 7-10% din PIB. Structura veniturilor bugetelor locale ne reliefează o 

preponderență a veniturilor fiscale, urmată de subvenții, venituri din fonduri UE și venituri 

nefiscale. Însă unitățile administrativ-teritoriale prezintă o diversitate mare având în vedere 

rolul social,  economic și turistic avut, suprafața pe care se întind, populația, relieful, statutul, 

moștenirea instituțională și de infrastructură etc. Curba Lorenz și Coeficientul Gini pentru 

perioada 2011-2020 relevă faptul că situația din anul 2011 este cea mai puțin echitabilă, în timp 

ce situația din anul 2017 se asociază cu anul ce avea cele mai puține inechități. 

Raportările solicitate de Ministerul Finanțelor privind resursele mobilizate pentru 

creșterea rezilienței la COVID-19 ne arată că sume importante au suplimentat visteria 

autorităților și instituțiilor publice locale. Principalele categorii de venituri au fost veniturile 

nefiscale (în special încasări pentru serviciile medicale prestate de spitalele din rețeaua 

autorităților publice locale) și subvențiile (multe sosite pe filiera Ministerului Sănătății și a 

instituțiilor subordonate acestuia). Sumele au fost folosite pentru finanțarea cheltuielilor cu 

bunuri și servicii, apoi pe plata drepturilor salariale ale persoanelor implicate în gestionarea 

crizei pandemice.  



Din moment ce autoritățile publice locale sunt expuse frecvent unor șocuri este 

important de identificat cele mai bune măsuri de reziliență pentru acestea. Un număr de 31 de 

astfel de remedii au fost propuse și descrise cu scopul de a putea fi puse la dispoziția 

autorităților locale pentru analiză. 

 

Partea a III-a vizează planul de evoluție și dezvoltare a carierei academice, fiind 

construit în jurul palierelor de implementare ale misiunii Academiei de Studii Economice din 

București: misiunea educațională, de cercetare și misiunea pentru comunitate. Pentru perioada 

viitoare autorul își dorește înscrierea la diverse cursuri pentru perfecționarea continuă în 

domeniul finanțelor, îmbunătățirea tehnicilor de predare, dezvoltarea vocabularului de 

specialitate în limba engleză și cunoașterea de noi interfețe on-line ce pot fi folosite în procesul 

de predare.  

În vederea sprijinirii misiunii de cercetare a universității, autorul dorește menținerea 

unei cariere științifice care să cuprindă publicarea de lucrări în reviste de renume, tratând 

subiecte de actualitate în domeniul finanțelor publice, împletind cercetarea fundamentală cu 

cercetarea aplicativă; domeniile de interes pentru activitatea de cercetare a autorului rămân 

finanțele publice, cu accent mai pronunțat pe problematica procesului bugetar, finanțelor 

publice locale și gestiunii financiare la nivelul entităților de drept public. Autorul dorește 

desfășurarea activității de cercetare în echipă alături de colegi de departament, viitori 

doctoranzi și membrii echipelor de cercetare constituite pentru derularea diverselor proiecte cu 

finanțare de la bugetul de stat, fonduri europene sau fonduri private. 

În ceea ce privește misiunea pentru comunitate asumata de Academia de Studii 

Economice, autorul consideră drept fundamentală conlucrarea cu comunitatea locala, regională 

și națională prin consolidarea dialogului în vederea identificării nevoilor acesteia și a ariilor 

unde expertiza academică a autorului poate oferi un sprijin. 


