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Rezumat 
 
 

 Numitorul comun al activităților mele didactice și științifice a urmărit și continuă să 

urmărească favorizarea interdisciplinarității și transdisciplinarității, prin identificarea 

domeniilor de preocupare științifică sau non-științifică în sectorul public, conexate cu 

abordările de sorginte neoinstituţională, teoria sistemelor sociale în tranziţie, teoria 

raţionalităţii limitate, precum şi cu elemente de politologie, sociologie, psihologie şi teorie a 

deciziilor publice. Expertiza și preocuparea științifică pentru dezvoltarea unor metode, tehnici 

şi instrumente de evaluare a calităţii politicilor publice şi a construcţiei instituţionale au 

generat o serie de analize critice a paradigmelor existenţiale, epistemice şi acţionale care 

testează problematici conexe creşterii economice sustenabile, dezvoltării umane durabile şi 

calităţii deciziei publice.  

 Concepul de eficiență în sectorul public a trebuit încadrat într-un cadru general de 

analiză multidimensională a procesului politicilor publice, ca o strategie politică care 

implică valorile specifice unei comunității civice într-o democrație participativă. 

 Prezenta Teză de Abilitare însumează o parte din activitatea de cercetare a candidatei 

LOBONȚ (Gheorghescu) Oana-Ramona după susținerea Tezei de Doctorat la Universitatea 

de Vest din Timișoara în luna decembrie 2009, fapt confirmat de Ministerul Educației și 

Cercetării, prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3492 din 23.03.2010. 

 Activitatea selectată este considerată relevantă din punctul de vedere al importanței și 

originalității, fiind dezvoltată pe trei direcții tematice: 

(1) Evidenţierea mediului decizional public și analiza căilor și mecanismelor de 

transmisie a efectelor deciziei publice, asupra structurilor şi mecanismelor socio-economice; 

(2) Identificarea constrângerilor și înțelegerea valorilor identitare pe care 

participarea la procesul de construcţie euroatlantică le poate induce asupra unui sistem 

socio-economic emergent ca cel al României; 

(3) Dezvoltarea unor metodologii de evaluare a calităţii, eficienței și sustenabilității 

politicilor publice și testarea empirică a robusteţei metodologiilor propuse. 

 Se poate remarca astfel că orientarea activității didactice și de cercetare a fost orientată 

și continuă să fie orientată către societatea românească, în care toate elementele de ordin 

economic, social, politic, civic au cunoscut o nouă dinamică în încercarea de adaptare la 

condițiile prezente. Asumpția teoretică de la care s-a conturat întreaga activitate de cercetare 



este aceea că mecanismul decizional public, în context instituţional, nu poate fi decât conform 

cu performanța continuă, deschisă și transparentă a instituției pentru a consolida imaginea 

democrată a unei puteri politice. 

 Direcțiile de cercetare continuă activitatea dezvoltată de candidat în cadrul Tezei de 

Doctorat, sub conducerea prof. univ. dr. Ioan TALPOȘ, Universitatea de Vest din Timișoara, 

prezentată în cadrul Tezei de Doctorat „Incidenţa fiscalităţii asupra produsului intern brut şi 

efectele acesteia în România”. De asemenea, domeniul de cercetare a fost continuat în cadrul 

Scolii Postdoctorale Academice în Economie, în uma câștigării prin competiție a unei burse 

de cercetare în cadrul Proiectului „Studii Post-Doctorale în Economie: program de formare 

continuă a cercetătorilor de elită - SPODE" finanţat prin Contractul nr. 

POSDRU/89/1.5/S/61755. Lucrarea de disertație postdoctorală „Efectele economice ale 

sistemului politic actual din România” a fost elaborată elaborată sub coordonarea științifică a 

d-lui prof. univ. dr. Marin DINU, Academia de Studii Economice din Bucureşti. 

 Stagiile de cercetare și documentare petrecute de mine în cadrul Universitẻ des 

Sciences et tehnologies de Lille, Facultẻ des Sciences Ẻconomiques et Sociales, Villeneuve D' 

Ascq - Citẻ Scientifique, Lille, Franţa, Universităţii Paris Dauphine, Paris, Franţa, 

Universității din Nevsehir, Nevsehir, Turcia, Università degli Studi di Cagliari, Cagliari, 

Italia, Universității din Amsterdam, Amsterdam, Olanda respectiv a Universității CHE din 

Olanda, mi-au oferit o viziune modernă atât asupra dezvoltării curriculare în vederea 

îmbunătăţirii, restructurării şi modernizării conţinutului ştiinţific al disciplinelor predate, cât și 

asupra modului în care trebuie realizată cercetarea științifică. 

 Primele două părți ale secțiunii I a Tezei de Abilitare sunt dedicate prezentării 

principalelor rezultate științifice, atât cele valorificate publicistic, cât și cele dezvoltate prin 

proiecte de cerceare naționale și internaționale. 

 Contribuțiile științifice publicate în prestigiose reviste de profil și orientate către 

dezvoltarea cunoașterii în domeniul sectorului public sunt grupate în trei secțiuni, specifice 

celor trei direcții tematice, corelate și orientate către reliefarea impactului pe care calitatea 

deciziilor publice îl poate exercita asupra performanţelor economice ale unui sistem societal 

care traversează o perioadă de reconfigurare structurală, funcţională şi instituţională cum este 

cel al României, cu acent asupra cauzalităților și efectelor deciziilor publice: 

 (1) Contribuții privind evidenţierea mediului decizional și a căilor și mecanismelor 

de transmisie a efectelor deciziei publice asupra structurilor şi mecanismelor socio-

economice: 
 O presupoziție esențială a perspectivei din care am ales să abordez mediul decizional 

românesc a vizat interpretarea deciziei publice drept decizie colectivizată, bazată pe 



informație imperfectă și incompletă, condiționată de expertize specializate în condiții de 

incertitudine. Raportarea la constrângerile contextuale ale societății românești (presiuni 

electorale, raportări ierarhice, negociere, competiție) explică atât antecedentele intenționale 

ale deciziei politice generate de opinii, preferințe sau dorințe, cât și modalitățile prin care 

acestea influențează rezultatul deciziei. și calitatea unei guvernanțe.  

 Evidențierea mediului decizional din perspectiva calității guvenanței a avut la bază 

repartizarea clară şi predictibilă a puterilor între instituţiile fundamentale ale statului, gradul 

de implicare al cetățenilor în sistemul politic, prin echitate și corectitudine în construcția 

sistemului legislativ și în implementarea politicilor publice și nu în ultimul rând, prin 

responsabilitate, prudență și transparență decizională. Dimensionarea calității guvernării în 

contextul creșterii economice în România a presupus interpretarea acesteia în termeni de 

performanță, calitate sau eficiență a guvernării, dar în context European, deoarece doar așa 

acest concept poate fi utilizat ca un model în compararea economiilor și organismelor politice 

ineficiente cu economii și organisme politice viabile. 

 Considerând două metodologii de cercetare diferite, respectiv tehnici de estimare a 

datelor panel, precum și modelul efectelor aleatorii și analiza factorială cadru, am 

concluzionat că, în anumite condiții, îmbunătățirea construcției instituțiilor publice, în sensul 

proiectării și implementării eficiente de politici publice și creșterea responsabilității și 

credibilității autorităților publice pot constitui un stimulent al intensificării producției 

economice. Eficiența implementării politicilor publice, a diverselor mecanisme de aplicare a 

legii, inclusiv protecția drepturilor de proprietate și controlul corupției, precum și implicarea 

cetățenilor în luarea deciziilor publice, contribuie cumulativ la crearea unui mediu propice 

orientat spre creștere economică. 

 (2) Contribuții privind identificarea constrângerilor și înțelegerea valorilor 

identitare ale sistemului socio-economic românesc. 

 În demersul de cercetare întreprins a fost utilă demarcația la nivelul unor asumpții 

fundamentale de ordin metodologic, care consideră că actorii sistemelor politice sunt atât 

instituțiile, cât și indivizii, comportamentele politice fiind astfel explicate prin ajustări la 

nivelul dorințelor, aspirațiilor, intereselor și raportărilor identitare. Poziționarea cercetărilor a 

considerat relația dintre fapte și valori, definite într-un mod comprehensiv, care să includă atât 

cultura, normele și ideologiile, cât și raționamentele individuale. Tocmai de aceea, s-a impus 

ca punct central al cercetării translatarea culturii în universul acțiunilor întreprinse de 

autoritățile publice. 

Corelarea proceselor de instituţionalizare politică în sensul stabilităţii, dezirabilităţii 

sociale şi consistenţei lor în timp, cu creşterea eficienţei economice şi sociale a guvernării şi 



cu contextele culturale în care o comunitate dată se manifestă, a imprimat un grad de 

obiectivitate mai mare analizei pe care ne-am propus-o ca direcție de cercetare. 

Utilizând metode statistice de corelație și analiza statistică multivariată, cum este de 

pildă analiza formațiunilor de tip cluster, am constatat că practicile culturale naționale 

influențează mediul instituțional, care, la rândul său manifestă influență asupra variabilelor 

macro-sociale. Modul de abordare a procesului de adoptare a  E-guvernanței și 

implementarea în raport cu variabilele culturale/geografice, identificate ca fiind variabile 

semnificative, a fost analizat din a două perspective teoretice, respectiv: teoria creșterii 

endogene și teoria instituțională, pentru cele patru regiuni ale Uniunii Europene. 

Mai mult, în contextul dezvoltării durabile, identificarea și înțelegerea valorilor 

identitare a reprezentat o provocare a țării noastre, ca parte integrantă a comunității 

euroatlantice și participant activ la construcția europeană, într-o lume complexă, dinamică și 

conflictuală. Astfel, analiza condiţiillor, limitărilor şi tendinţelor contemporane în situaţiile 

de fragilitate, în cele patru dimensiuni ale sale, politică, de securitate, economică şi socială, 

pentru România, a apărut ca o necesitate. 

Deși rezonând cu o viziune optimistă și cu speranța unor reforme instituționale care să 

eficientizeze luarea deciziilor, dar conștientă de societatea viciată în care trăim, am considerat 

necesară redescoperirea valorilor tradiționale. Din păcate însă, esența strategică a 

corectitudinii politice își găsește spații de manifestare diverse, construcții doctrinare rezultate 

în urma unor alianțe ideologice date de anumite obiective comune, legitimări care rezonează 

cu deficiențe de spirit civic ori patriotism, cu valorile și frustările unor categorii sociale cu 

grave carențe de caracter. Prin urmare, direcția de cercetare a fost orientată către analiza 

determinanților importanți al modelelor bazate pe evidențierea unei societăți viciate, cu 

implicații atât economice, cât și sociale, și intercorelat: gradul de infracționalitate, respectiv 

aspectele legate de inegalitate socială care variază ca formă și intensitate de-a lungul ciclului 

politico-economic. 

Un astfel de demers poate servi la conștientizarea implicațiilor și riscurilor de natură 

instituțională și normativă derivate dintr-o societate degradată, în care comportamentul viciat 

este atât o cauză, cât și o consecință a dezechilibrelor și turbulențelor economico-sociale. 

(3) Contribuții privind dezvoltarea unor metodologii de evaluare a calităţii, eficienței 

și sustenabilității politicilor publice: 

 Problematica eficienței, calității și sustenabilității politicilor publice constituie un 

demers amplu dezbătut atât la nivelul comunităților științifice, cât mai ales în procesul 

decizional, deoarece prin politicile publice statul intervine în activitatea economică și socială, 

modificând astfel realitatea în direcția dorită. Prin urmare, ne-am găsit în situația de a nu 



identifica doar acele canale de transmisie a deciziei publice, ci de a investiga care din acestea 

prezintă cea mai mare eficiență. Direcția de cercetare a fost orientată cu prioritate asupra 

politicii fiscale, dat fiind faptul că aceasta s-a bazat într-o măsură semnificativ mai pronunţată 

pe ajustări la nivelul nivelului şi structurii prelevărilor fiscale comparativ cu reducerea 

cheltuielilor publice, cu scopul menţinerii unor echilibre bugetare pe termen scurt. Abordând 

realitatea economică românească, într-o manieră logică, o analiză completă a impactului 

politicii fiscale asupra dinamicii outputului real pe baza unei metodologii bazată pe filtrul 

Kalman cu parametrii dependenţi de timp, a trebuit realizată având în vedere și viziunea 

monetaristă.  

 Fără îndoială însă, dincolo de restricțiile de ordin intern, orientarea generală a unei 

politici publice poate fi influenţată de opinia publică, prin urmare, abordarea 

condiţionalităţilor politicii economice, concentrându-ne pe identificarea sa prin politica fiscală 

şi ciclurile electorale, simplifică şi reglementează luarea deciziilor în anumite perioade de 

timp. În această privinţă, pentru un grad mai mare de obiectivitate în cercetările întreprinse, a 

fost necesară corelarea politicii publice, privind stabilitatea acesteia, oportunitatea socială şi 

consecvenţa în timp, cu contextele culturale în care o comunitate politică se manifestă şi 

valorile cu care se înrudeşte. 

 Inovația metodologică a cercetării, utilizând testul non-parametric Mann-Whitney, 

analiza de corelație și modele calitative ordinale a constat în crearea unui cadru de cercetare 

care să exploreze care dintre cele două tipuri de politici economice sunt mai eficace în 

influențarea creșterii, în context electoral: politica fiscală românească sau politică monetară. 

 Proiectele de cercetare dezvoltate în vederea dezvoltării activităţii de cercetare, a 

potenţialului uman şi a infrastructurilor de cercetare au fost realizate în parteneriat naţional, 

regional şi internaţional și au vizat reliefarea interrelaţiei asimetrice dintre eficiența 

guvernării şi creşterea și performanța economică. 

 Cea de-a treia parte a secțiunii I este dedicată evidențierii reperelor și contribuțiile 

profesionale și academice și include activitatea profesională și academică, focusată pe patru 

direcții: i) activitatea educațională, conturată la nivelul pregătirii profesionale permanente, la 

care se adaugă nivelul proiectării pedagogice pentru îmbunătăţirea, restructurarea şi 

modernizarea conţinutului ştiinţific al disciplinelor predate, ii) activitatea de cercetare, cu rol 

decisiv în diseminarea cunoașterii, ii) activitate administrativă, dar la nivelul la care vine să 

susțină posibilitățile reale de dezvoltare și finanțare a activităților de cercetare prin obținerea 

finanțării prin proiecte atât pentru dezvoltarea cadrului instituțional, cât și a unor echipe de 

cercetare, respectiv dezvoltarea și acreditarea programelor de studiu și iv) operaționalizarea 

prestigiului profesional. 



 Perspectivele de evoluție și dezvoltare a cariere profesionale, științifice și academice, 

evidențiate în cea de-a doua secțiune, vor viza sfera sectorului public, investigând cu 

predilecție: 

Ä paradigmele existenţiale, epistemice şi acţionale care testează problematici conexe 

creşterii economice sustenabile, dezvoltării umane durabile şi calităţii guvernanţei 

Ä identificarea și evidenţierea metodologiilor de analiză a politicilor publice care să le 

prevadă consecinţele; 

Ä analiza construcţiei instituţionale și a rolului statului în raport cu economia, prin 

Parlament, Preşedinţie, curţi, birocraţii, municipalităţi şi la nivelul formei de 

organizare şi manifestare; 

Ä identificarea interesului în decizia publică prin comportamentul agenţilor principali, 

votanţi, politicieni, personal din administraţia publică; 

Ä evidenţierea posibilităţilor de ameliorare a politicilor publice curente dintr-o 

perspectivă pe termen lung şi a modalităţilor de a asigura continuitatea acestor politici 

dincolo de limitele ciclului politic; 

Ä identificarea unor noi canale de transmisie care asociază modificările survenite în 

configuraţia politicilor publice cu efectele lor economice şi sociale; 

Ä formularea unor propuneri de dezvoltare instituţională care să ia în considerare nu 

numai cerinţele derivate din caracteristicile structurale, instituţionale şi funcţionale 

curente ci şi externalităţile induse de perspectiva adâncirii gradului de integrare în 

arhitectura politicii instituţională şi decizională a Uniunii Europene; 

Ä descoperirea şi aplicarea noţiunilor morale în sfera relaţiilor şi practicii publice, prin 

identificarea comportamentului propriu al indivizilor în acţiunile lor, aceştia fiind 

maximizatori raţionali ai utilităţii; 

Ä orientarea și adaptarea analizei efectului politicilor publice direcționate la nivel 

regional, în vederea monitorizării şi investigării competitivității regionale. 

Ä identificarea corespondenței dintre gradul de dezvoltare al clusterelor, nivelul de 

competitivitate al regiunilor sau al țării și efectivitatea politiclor publice direcționate 

asupra formațiunilor de tip cluster. 

 Contribuţiile la dezvoltarea literaturii de specialitate, dezvoltate în vederea creşterii 

reputaţiei şi competitivităţii în lumea academică şi ştiinţifică internaţională și a vizibilităţii 

rezultatelor cercetării, reflectate într-o serie de publicații științifice și proiecte de cercetare 

dezvoltate în domeniul sectorului public, pe palierele menționate, vor fi marcate de o 

metodologie proprie de obținere, agregare și cercetare a datelor pe baza unor modelele 

econometrice de tip panel, analiză factorială, binary choice și VAR, respectiv metode de 



prognoză a variațiilor sezoniere, comparând metodele: X-12 ARIMA, TRAMO/SEATS, 

ajustarea exponențială Holt-Winters, metoda Box-Jenkins.  De asemenea, voi considera și 

metodele de investigație calitativă, analiza de tip convergență, modele ce investighează 

diferite zone de dependență, dar și o serie de simulări, studii de scenariu şi evaluare de 

impact. În acest scop, voi continua să extind atât direcția de cercetare și recunoașterea 

activității de coordonare în cercetare, cât și posibilitățile de cercetare, dezvoltand competenţe 

şi abilități de cercetare a unor echipe tinere de cercetare, alături de viitorii studenți, masteranzi 

și doctoranzi. 

 Lista de referințe bibliografice închide prezenta teză de abilitare, într-o structură care 

consideră referințele generale și lista publicațiilor proprii realizate în intervalul de timp, anii 

2011 – 2015. 

 

 

Cuvinte-cheie 
 

1. Calitatea politicilor publice 

2. Cadrul instituțional al sectorului public 

3. Valori identitare ale sistemului socio-economic românesc 

	  
	  
	  
	  


