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Rezumat 

 
Această teză de abilitare evidențiază principalele contribuții în activitatea de cercetare 

desfășurată după absolvirea doctoratului în domeniul Finanțe în septembrie 2011 (cu teza 

Particularități ale managementului financiar al companiilor în dificultate economică). În același 

timp, pornind de la direcțiile actuale de cercetare, această teză încearcă să traseze o serie de linii 

directoare pentru cercetările viitoare în domeniul Finanțelor. Domeniile de interes în cercetare 

s-au concentrat în principal pe analiza țărilor din Europa de Est și pe rolul cheltuielilor publice 

asupra creșterii economice. 

Structura acestei teze de abilitare în domeniul Finanțe conține trei secțiuni principale. 

Prima secțiune este formată din principalele articole de cercetare, realizate de candidat, 

după finalizarea studiilor doctorale. A doua secțiune a tezei este reprezentată de planul de 

dezvoltare a carierei profesionale, structurat pe dimensiunea academică a predării, precum și pe 

dimensiunea cercetării științifice. A treia secțiune a tezei este dată de o bibliografie selectivă, 

formulată pe baza secțiunilor anterioare. 

Teza de abilitare se concentrează pe cercetări efectuate în special în domeniul 

cheltuielilor publice și creșterii economice. Prima parte a tezei de abilitare prezintă principalele 

rezultate ale cercetărilor efectuate în domeniul macroeconomic și al finanțelor publice, 

prezentate mai jos: 

Prima parte a secțiunii 1, intitulată Impactul cheltuielilor publice asupra creșterii 

economice: un studiu de caz al țărilor din Europa Centrală și de Est presupune construirea 

unui model econometric pentru a analiza impactul diferitelor categorii de cheltuieli publice 

asupra creșterii economice. Analiza este efectuată pentru zece țări din Europa Centrală și de Est 

pentru perioada 1995Q1-2015Q4 utilizând modelul autoregresiv-distribuit lag (ARDL). 

Rezultatele obținute arată că diferite tipuri de cheltuieli guvernamentale au impacturi diferite 

asupra creșterii economice – în special asupra educației (Bulgaria, Lituania, România, Slovacia 

și Slovenia) și asistenței medicale (Bulgaria, Republica Cehă, Letonia, Lituania și Slovenia) – 

ceea ce înseamnă că putem obține rezultate mai bune prin realocarea cheltuielilor între sectoare, 

ceea ce ar trebui să îmbunătățească eficacitatea cheltuielilor publice. Guvernele ar trebui să 

încerce să-și reducă cheltuielile în sectoarele neproductive, cum ar fi apărarea (Letonia, 

România și Slovenia), afacerile economice (Bulgaria și România), serviciile publice generale 

(Bulgaria) și bunăstarea socială (Bulgaria, Estonia, Letonia și Slovenia). În toate țările ECE ar 
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trebui să crească cheltuielile pentru educație și îngrijire medicală, deoarece aceste tipuri de 

cheltuieli au un impact mare asupra reducerii sărăciei și îmbunătățirii condițiilor de viață. 

A doua parte a secțiunii 1, este intitulată Impactul creșterii economice a cheltuielilor 

pentru educația publică în Europa Centrală și de Est. O abordare ARDL cu structural break. 

În această parte analizez impactul cheltuielilor publice pentru educație asupra creșterii 

economice în 11 state foste comuniste est-europene, actuale membre UE. Fostele state 

comuniste au cunoscut o perioadă de turbulențe în tranziția la economia de piață și apoi aderarea 

la UE, turbulențe care au influențat și sectorul educației. Metodologia utilizată este ARDL cu 

rupere structurală. Rezultatele sunt în concordanță cu cele obținute anterior. Relația cheltuielilor 

pentru învățământul public-creștere economică este mixtă pe termen lung; pentru cinci țări, nu 

există așa ceva; pentru șase țări, există una pe termen lung. Pe termen scurt, de asemenea, 

rezultatele mixte manifeste pentru patru țări sunt pozitive, iar pentru două negative. 

A treia parte a secțiunii 1, intitulată, Efectele asimetrice ale politicii fiscale asupra 

inflației și activității economice în țările europene post-comuniste, analizează efectele 

asimetrice ale politicii fiscale asupra inflației și activității economice în douăsprezece țări 

europene post-comuniste fie prin apartenență la Uniunea Europeană (UE: Bulgaria, Croația, 

Republica Cehă, Ungaria, Polonia și România), fie prin calitatea de membru al Parteneriatului 

Est-European (EaP: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina). Perioada 

este 1995T1-2019Q3 pentru membrii UE și 2005Q1-2018Q1 pentru non-membrii UE. 

Metodologia utilizată pentru analiza efectelor asimetrice asupra inflației și activității economice 

a fost un estimator Pooled Mean Group (PMG). Rezultatele arată că, pe termen lung, 

instrumentul de politică fiscală influențează negativ atât inflația, cât și activitatea economică; 

pe termen scurt, efectele nu sunt semnificative. Un model Neliniar Autoregressiv Distribuit Lag 

(NARDL) a fost estimat individual pentru fiecare țară. Principalele constatări sunt că impactul 

cumulativ al politicii fiscale generează un efect de creștere inflaționist pentru țările UE din 

eșantion. 

A patra parte a secțiunii 1, intitulată Legătura dintre creșterea economică și cheltuielile 

publice în țările din Europa de Est: o abordare ARDL, analizează relația dintre cheltuielile 

guvernamentale și rata de creștere economică pentru opt țări din Europa de Est (Bulgaria, 

Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și România) folosind date pentru 

perioada 1995T1-2013Q4. Scopul principal al studiului a fost acela de a testa dacă există sau 

nu o relație de tip curbă U inversată între cheltuielile publice și creșterea economică, precum și 

de a găsi un nivel optim al cheltuielilor publice care maximizează creșterea economică. Metoda 

econometrică utilizată în acest studiu este modelul ARDL, în timp ce observațiile empirice arată 
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că cheltuielile publice în cadrul PIB-ului depășesc nivelul optim calculat pentru cele trei țări 

pentru care apare fenomenul de tip curba Armey. Pe baza rezultatelor studiului, o propunere de 

politică economică ar putea fi faptul că ponderea cheltuielilor publice ar trebui redusă în timp 

ce eficiența programelor de cheltuieli publice ar trebui să fie crescută. 

A cincea parte a secțiunii 1, intitulată Rolul mediului macroeconomic în modelarea 

comovement a pieței de capital în țările CEE, revizuiește relația dintre contagiune și 

comovement a zece piețe financiare din Europa Centrală și de Est în raport cu două pieţe majore 

din Europa de Vest (Germania și Marea Britanie), folosind metodologie bazată pe wavelet. 

Testarea empirica se face pe cei mai reprezentativi indici bursieri pentru pietele de capital 

analizate astfel: Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Germania, Letonia, Lituania, Marea Britanie, 

Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria și acoperă perioada cuprinsă între 20 octombrie 2000 și 

31 decembrie 2016, cea mai lungă perioadă pentru care datele sunt disponibile pentru toate 

statele din analiza noastră. Pe baza unui model panel ARDL, am constatat că politica monetară 

externă, cursul de schimb național și ciclul economic joacă un rol cheie atât în comovement pe 

termen scurt și pe termen lung între piețele de capital. În timp ce un mediu economic stabil 

cuplat cu o monedă națională puternică poate reduce gradul de comovement pe termen scurt 

între piețele de capital, schimbările în politica monetară externă ar putea crește efectul șocurilor 

externe. Mai mult, constatăm că inflația, cursul valutar și ciclul economic extern joacă un rol 

important după perioade mai lungi. Asigurând un mediu economic stabil, autoritățile naționale 

pot contribui la atenuarea efectelor șocurilor externe asupra piețelor naționale de capital. 

Partea a șasea a secțiunii 1, intitulată Bursa de valori și creșterea economică în țările 

din Europa Centrală și de Est, a investigat dezvoltarea pieței de valori și relația dintre creșterea 

economică pentru economia a 12 țări din Europa Centrală și de Est prin intermediul modelului 

de cointegrare ARDL și metodele de cauzalitate Toda Yamamoto. Rezultatele testelor 

effectuate arată că piața de valori și creșterea economică sunt cointegrate pe termen lung pentru 

toate țările; aceasta presupune că pe termen lung între cele două variabile există o relație 

echilibrată, chiar dacă pot apărea abateri pe termen scurt. În ceea ce privește testarea cauzalității, 

lucrarea a folosit o abordare de tip Toda Yamamoto și a găsit dovezi puternice de cauzalitate 

unidirecțională de la creșterea economică la bursa în 10 țări (Bulgaria, Croația, Estonia, 

Ungaria, Letonia, Lituania, România, Serbia, Slovacia și Slovenia); în ciuda acestui fapt, nu 

există relații de cauzalitate inversă. Mai mult, testarea cauzalității sugerează că relațiile de 

cauzalitate dintre cele două variabile sunt bidirecționale pentru Republica Cehă și Polonia. În 

consecință, acest studiu încearcă să sugereze că factorii de decizie pot folosi piața de valori ca 

un indicator important pentru a prognoza creșterea economică în țările din Europa Centrală și 
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de Est. Testele au arătat că creșterea economică condiţionalizează bursă în mod constant. Mai 

mult, orice șoc negativ mare pe bursă poate induce anumite turbulențe asupra economiei. 

A șaptea parte a secțiunii 1, intitulată Cota salarială și creștere economică: dovezi din 

Europa de Est explorează relația cauzală dintre cota de salariu și creșterea economică pentru 

unsprezece țări din Europa de Est. Metodologia utilizată a fost wavelet coherence pentru 

perioada cuprinsă între 1995Q1-2020Q4. Rezultatele arată că creșterea economică acționează 

ca rol principal în creșterea cotei salariale pentru majoritatea țărilor din Europa de Est și numai 

pentru anumite perioade salariile pot determina creșterea economică. Mai mult, constatăm că 

creșterea PIB-ului determină creșterea salariului la frecvențe diferite; există o corelație pozitivă 

între creșterea PIB-ului și creșterea salariilor; efectele politicilor de creștere determinate de 

salarii au fost slabe și doar pe perioade scurte. Estimările noastre demonstreaza un grad ridicat 

de incertitudine asupra eficienței politicilor de creștere a salariilor promovate de unele autorități 

naționale pentru a obține creștere economică. 

Partea a opta a secțiunii 1, intitulată Covid-19 și eficiența sistemelor de sănătate în 

Europa își propune să analizeze eficiența sistemelor de sănătate din 31 de țări europene în 

tratarea COVID-19, pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 1 ianuarie, 2021, prin încorporarea unor 

factori dintr-o perspectivă multidimensională. Metodologia utilizată în cercetare a fost Data 

Envelopment Analysis (DEA), prin care au fost calculate scorurile de eficiență pentru sistemele 

de sănătate. Cercetarea a fost realizată în trei etape: primul val (1 ianuarie–15 iunie), perioada 

de relaxare (15 iunie–1 octombrie) și al doilea val (1 octombrie–31 decembrie). În evaluarea 

factorilor determinanți ai eficienței sistemelor de sănătate au fost luate în considerare șase 

domenii majore de influență: îngrijirea sănătății, starea de sănătate, populația, aspectele 

economice, culturale/societale și guvernamentale, toate acoperind 15 indicatori. După 

măsurarea eficienței, am folosit regresia de tip Tobit pentru a stabili elementele de influență 

asupra acesteia. Rezultatele pentru sistemele de sănătate publică ale statelor europene au fost 

determinate pentru fiecare țară și perioadă. Am evaluat eficiența sistemelor de sănătate din 

Europa împotriva COVID-19, pornind de la inputuri în sănătate (cazuri COVID-19, medici, 

asistente medicale, paturi de spital, cheltuieli de sănătate) și producție (decese COVID-19). 

Rezultatele obținute arată că, mai ales în prima fază a pandemiei, ineficiența sistemelor de 

sănătate a fost destul de mare, în principal în țările occidentale (Italia, Belgia, Spania și Marea 

Britanie). În faza de relaxare și în al doilea val, statele occidentale, grav afectate la începutul 

pandemiei, au început să ia măsuri adecvate și să își îmbunătățească eficiența sistemelor 

sanitare. În schimb, țările est-europene au fost puternic lovite de ineficiența sistemelor de 

sănătate (Bulgaria, Grecia, Ungaria și România). După regresia Tobit, rezultatele studiului arată 



6 
 

că elementele de influență sunt diferite pentru cele trei etape: în ceea ce privește primul val, 

comorbiditățile, vârsta populației și densitatea populației sunt importante; pentru perioada de 

relaxare o mare influență au eficacitatea guvernului și distanța de putere; în ceea ce privește al 

doilea val, factorii relevanți sunt educația și densitatea populației. Rezultatele obținute ar putea 

servi drept puncte de plecare pentru factorii de decizie în domeniul sănătății pentru a efectua 

analize comparative în ceea ce privește bunele practici în sistemul de sănătate și pentru a 

dezvolta planuri naționale pentru a face față mai bine crizelor de sănătate. În același timp, ele 

pot fi utilizate la nivel internațional pentru a obține un răspuns comunitar coerent și eficient la 

pandemie. 

A doua secțiune a acestei teze de abilitare prezintă un plan de dezvoltare a carierei 

profesionale în două direcții: o direcție didactică care are în vedere elaborarea unui nou curs în 

cadrul programului de master în Finanțe și o direcție de cercetare, care are în vedere publicarea 

de lucrări științifice. Perspectiva cercetării presupune o investigare a legăturilor de cauzalitate 

dintre cheltuielile publice și creșterea economică, pentru a determina existența unui optim dintre 

acești indicatori, influența structurii cheltuielilor publice asupra creșterii economice, precum și 

analiza econometrică a eficienței cheltuielilor publice a României față de Țările membre UE. 

După obținerea titlului de abilitare și afilierea la școala doctorală voi continua și voi 

dezvolta activitatea de cercetare. De asemenea, voi încerca să atrag studenți la studiile doctorale 

și să formez echipe de cercetare, în care voi dezvolta direcțiile de cercetare menționate mai sus. 

Aceste rezultate obținute în urma activității științifice vor fi împletite cu perspectiva didactică, 

care va fi îmbunătățită prin dobândirea de competențe didactice, în țară și în străinătate.  

Conținutul acestei teze de abilitare a fost diseminat în reviste de prestigiu internaționale 

și naționale în Core Economics (Post-Communist Economies; Economic Research, Emerging 

Markets, Finance and Trade; Engineering Economics, Transformations in Business and 

Economics; Applied Economics Letters; Health Economics Review). Activitățile de cercetare 

și de predare sunt împletite și ambele converg către domeniul finanțelor.  

A treia secțiune a acestei teze de abilitare prezintă o bibliografie selectivă, care reunește 

cele mai reprezentative dintre lucrările citate care stau la baza celor prezentate în primele două 

secțiuni ale tezei. 

 

 


