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Această teză de abilitare prezintă o sinteză a demersurilor mele științifice efectuate după ce am 

obținut titlul de doctor. Activitatea mea de cercetare s-a concentrat pe mai multe direcții relevante: 

rolul ISD și al exporturilor asupra creșterii economice, raporturile pe termen scurt și pe termen 

lung între inflație și creștere economică în țările BRICS, natura de auto-guvernare fundamentală a 

societăților comerciale, factorii care determină dimensiunea fluxurilor de remitențe, relația dintre 

remitențe și variabilele macroeconomice, principalii factori care determină creșterea șomajului ce a 

avut loc în timpul recentei recesiuni, legătura dintre descentralizare și economia subterană, 

conexiunea dintre valoarea pieței de capital și promovarea celebrității, și apariția unor cicluri de 

explozie a prețurilor la locuințe. 

 Porțiuni din cercetările mele au fost prezentate anterior în cadrul Center for Applied 

Macroeconomic Analysis, American Association for Economic Research, New York (Președinte: 

Michael A. Peters – Profesor emerit, University of Illinois; Vicepreședinte: Dimitria Electra Gatzia 

– University of Akron Wayne College), iar apoi publicate în reviste științifice de top indexate în 

Web of Science, precum (2016) “Implications of Agricultural Bioenergy Crop Production and 

Prices in Changing the Land Use Paradigm – The Case of Romania,” Land Use Policy 50: 399–

407 (FI: 2,631; SRI: 1,310), (2016) “Educational Conservatism and Democratic Citizenship in 

Hannah Arendt,” Educational Philosophy and Theory 48 – forthcoming (FI: 0,314; SRI: 0,504), 

(2016) “China’s Steel Industry as a Driving Force for Economic Growth and International 

Competitiveness,” Metalurgija 55(1): 123–126 (FI: 0,959; SRI: 0,514), (2016) “The United States 

(U.S.) Steel Import Crisis and the Global Production Overcapacity till 2016,” Metalurgija 55(3) – 

forthcoming (FI: 0,959; SRI: 0,514), (2014) “The Effectiveness of Social Media Implementation at 

Local Government Levels,” Transylvanian Review of Administrative Sciences Special issue: 152–

166 (FI: 0,106; SRI: 0,333), și (2014) “FDI and Economic Growth in Central and Eastern Europe,” 

Sustainability 6(11): 8149–8163 (FI: 1,077).  

 În 2015 IGI Global, Hershey, PA, a publicat două capitole scrise de mine în volume colective: 

“Global Warming, Climate Policy, and the Green Paradoxs” (în Green Economic Structures in 



Modern Business and Society, editor Andrei Jean-Vasile et al., pp. 28–38) și “The Reform of EU 

Economic Governance” (în Agricultural Management Strategies in a Changing Economy, editor 

Gabriel Popescu, pp. 100–118). În 2014 am editat cu Jean Vasile Andrei o carte publicată de Peter 

Lang, New York – Economy in Romania and the Need for Optimization of Agricultural Production 

Structures. Cartea mea Macroeconomics, publicată de AAP, New York, în 2013, este inclusă în 

383 cataloage KVK. Câteva dintre articolele mele recente au fost incluse în Economics, 

Management, and Financial Markets (indexată în EBSCO, EconLit, and ProQuest – editor 

Dimitria Electra Gatzia, University of Akron Wayne College), Journal of Self-Governance and 

Management Economics (indexată în EBSCO and EconLit – editor Leo Bin, University of Illinois 

at Springfield), și Psychosocial Issues in Human Resource Management (indexată în EBSCO – 

editori Hershey H. Friedman și Linda W. Friedman, ambii afiliați la City University of New York). 

De asemenea, am activat ca recenzor pentru peste 120 de articole indexate în Scopus, EconLit, 

ProQuest și EBSCO. Impactul cercetărilor mele a generat tot mai multe citări în ultima vreme, mai 

mult de 90% în cel puțin o bază de date internațională (EBSCO), dar zeci în ISI Web of Science și 

Scopus. Indicele meu hirsch este 10 din 2011 (380 citări): 18 (2011), 29 (2012), 76 (2013), 97 

(2014), și 152 (2015). 

 În partea finală a tezei de abilitare, indic direcțiile mele viitoare în cercetare, pornind de la ceea 

ce am scris până acum și subliniind perspectivele mele de predare. Activitatea mea de cercetare 

este convergentă cu activitatea mea didactică pe care am desfășurat-o pentru cursurile 

Macroeconomie și Economie europeană (licență), precum și Economie și politici europene și 

Management financiar în serviciile de sănătate și asistență socială (masterat). 

 Pentru cursurile pe care le predau, mă concentrez pe gândirea analitică a studenților prin 

interacțiune și prezentări susținute de diverse exemple. În cadrul seminarelor,  analizăm lucrări din 

literatura de specialitate recentă, studenții trebuind să elaboreze proiecte pe anumite teme, în care 

ne propunem să înțelegem modul în care unele ipoteze economice pot fi (in)validate sau prin 

testarea lor folosind date statistice. Rezolvăm, de asemenea, seturi de probleme în care investighez 

modul în care sunt interpretate rezultatele, fac analiza soluțiilor alternative și examinez posibilele 

implicații. În lucrările de licență și masterat pe care le-am supravegheat până acum, contribuția 

personală a fost evaluată prin inspectarea, pe baza datelor, a evoluției indicatorilor economici, prin 

corelații de testare, prin furnizarea de scenarii de politici macroeconomice pornind de la o situație 

existentă, etc. 


