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CORELAŢIA DINTRE POLITICILE MACROECONOMICE-INVESTIŢIILE 
STRĂINE DIRECTE-CREŞTEREA ECONOMICĂ. ROLUL CAPITALULUI 

STRĂIN ÎN CADRUL SISTEMELOR BANCARE 

 

REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE 
 

 Domeniile mele principale de interes în cercetarea științifică și în activitatea academică 

sunt macroeconomia financiar-monetară şi managementul bancar. Am absolvit Facultatea de 

Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, cu o specializare în Banci şi Burse de Valori, în 

anul 1999, apoi am absolvit Studiile Aprofundate în cadrul DOFIN, cu specializarea Strategii şi 

politici financiar-monetare, în anul 2000. Am susţinut teza de doctorat în domeniul Economie, la 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Economie Generală, sub coordonarea 

domnului prof.univ.dr. Viorel Cornescu, în anul 2004. 

 Titlul tezei mele de doctorat a fost "Cursul de schimb şi echilibrul balanţei de plăţi 

externe", ca o continuare a cercetării realizate pentru lucrarea de licenţă şi lucrarea de dizertaţie. 

In cea mai mare parte, realizările mele științifice, profesionale și academice după obținerea 

titlului de doctor pot fi considerate ca o extensie normală a cercetării efectuate în teza de 

doctorat. 

 În perioada 2010-2012, am efectuat studiile post-doctorale în cadrul unui proiect 

POSDRU, "Cercetarea ştiinţifică economică, suport al bunăstării şi dezvoltării umane în context 

european", finanţat în perioada 2010-2013 din Fondul Social European (FSE), Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) şi implementat de 

Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, în baza 

contractului de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/62988. Proiectul în care am desfăşurat cercetarea 

post-doctorală a purtat denumirea de METDODE CANTITATIVE DE ANALIZĂ A 

INVESTIȚIILOR STRĂINE DIRECTE PRIN PRISMA POLITICILOR MACROECONOMICE DE 

STIMULARE ȘI REGÂNDIREA ROLULUI LOR PENTRU CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN 

ROMÂNIA.  

 După ce am susţinut teza de doctorat în 2004, am continuat să ma concentrez în 

cercetarea mea pe probleme legate de politica monetar-valutară şi balanţa de plăţi externe. 

În domeniul investiţiilor străine directe şi al politicii monetar-valutare, am publicat 3 articole în 
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reviste cotate ISI (Journal Citation Report), 3 articole în reviste indexate ISI Thomson, 6 articole 

în reviste indexate în baze de date internaţionale, am participat cu 16 prezentări în conferinţe 

internaţionale, am fost coautor la 3 cărţi publicate în edituri internaţionale şi 3 cărţi în edituri 

naţionale. De asemenea, am participat în 2 proiecte de cercetare în calitate de membru al echipei 

de cercetare, în echipa Institutului de Prognoză Economică. O trăsătură importantă a lucrărilor 

publicate de mine pe aceste teme este dată de faptul că multe articole, ca şi lucrarea mea post-

doctorală se axează pe problematica ţărilor Central şi Est-Europene: Bulgaria, Romania, Polonia, 

Cehia şi Ungaria, între care am realizat numeroase comparaţii bazate pe analize empirice 

(estimari econometrice prin regresii liniare şi analize de impact folosind vectorul autoregresiv). 

De altfel, analizele mele s-au axat pe acest grup de ţări care nu au adoptat încă euro, deşi sunt ţări 

membre ale UE şi au grade diferite de dezvoltare, unele aderând la UE în 2004, altele în 2007. 

Acest grup de ţări a constituit subiectul cercetărilor mele şi în privinţa atingerii convergenţei 

nominale şi reale pentru adoptarea euro. În acest sens, am realizat prognoze ale indicatorilor de 

convergenţă nominală şi reală, folosind reţelele neuronale. În studiile publicate de mine am 

folosit atât modele econometrice şi analize econometrice de impact, dar şi modele de prognoză 

pe bază de reţele neuronale, acestea având o mare acurateţe în domeniul previziunii.  

 Un alt domeniu important de interes în cercetarea efectuata de mine, mai ales în ultimii 

ani, a fost legat de politica fiscala şi bugetară şi corelaţiile sale cu ISD şi cu creşterea 

economică în România şi în celelalte ţări Central şi Est-Europene. Pe acest subiect am publicat 1 

carte într-o editură din străinătate, 2 articole în reviste cotate ISI din străinătate (Journal Citation 

Report), 2 articole indexate în baze de date internaţionale, am participat cu 5 prezentări la 

conferinţe internaţionale.  

 Problemele de politică macroeconomică au fost şi sunt importante pentru toate ţările CEE 

atât în perioada tranziţiei, dar şi în perioada curentă când ţintesc adoptarea euro. Toate aceste 

probleme pe care eu le-am abordat în cercetările mele sunt importante pentru a elabora o 

strategie financiară adecvată în aceste ţări în vederea atingerii convergenţei nominale şi reale. 

 Multe studii ale mele au atras alţi cercetători, acest lucru fiind demonstrat de citările 

numeroase ale studiilor mele. Modelele mele econometrice şi concluziile mele în domeniul 

politicilor macroeconomice sunt citate de multe alte studii care abordează ţările în curs de 

dezvoltare. 

 Alt domeniu principal de interes în cercetarea pe care am efectuat-o după ce am susţinut 

teza de doctorat este legat de studierea sistemelor bancare şi a modificărilor intervenite în 
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cadrul acestora în ultimele două decenii şi în contextul crizei financiare internaţionale 

declanşate în 2007. De altfel, disciplinele bancare constituie preocuparea mea pe linie didactică. 

Totodată, ca şi în cazul cercetărilor legate de politica monetară şi balanţa de plăţi externe, şi aici 

am avut în vedere comparaţiile realizate între sistemul bancar din România şi sistemele bancare 

europene, în special cu cele din ţările Europei-Centrale şi de Est. Principalelele aspecte abordate 

în lucrările mele despre sistemele bancare în perioada de când a izbucnit criza şi până în prezent 

au vizat profitabilitatea băncilor cu capital străin în această regiune şi impactul măsurilor şi 

reglementărilor prudenţiale apărute ca urmare a crizei, asupra sistemelor bancare din lume şi, în 

special, asupra sistemului bancar din România. Pe acest subiect, am publicat 4 cărţi, 1 lucrare 

într-o revistă cotată ISI (Journal Citation Report), 9 articole în reviste indexate în baze de date 

internaţionale, am participat cu 17 prezentări la conferinţe internaţionale, unele din ele având 

proceedinguri indexate ISI. Cercetările realizate de mine după obţinerea titlului de doctor în 

domeniul economic, nu au vizat doar aria financiar-bancară. Am publicat şi abordări 

interdisciplinare, respectiv am avut câteva publicaţii în care am folosit instrumentarul de 

marketing pentru analiza satisfacţiei consumatorilor din domeniul industriei auto şi a 

consumatorilor de servicii prestate în acest domeniu. Aceste publicaţii au fost rezultatul unor 

cercetări realizate la Uzinele Dacia – Renault din Piteşti, în cadrul colectivului Facultăţii de 

Ştiinţe Economice și Drept din cadrul Universităţii din Piteşti. De asemenea, am participat la un 

studiu finanţat de AFER prin care s-au analizat abilităţile manageriale în diversite domenii de 

activitate în mai multe judeţe ale ţării, iar colectivul facultăţii unde activez a realizat analiza 

abilităţilor manageriale în judeţul Argeş. Sunt co-autor la mai multe lucrări unde am folosit 

instrumente şi soluţii de business intelligence pentru optimizarea managementului financiar-

contabil al firmelor, al managementului vânzărilor şi al managementului resurselor umane la 

nivel de firmă. Unele din aceste lucrări sunt rezultatul contractelor de cercetare cu mediul de 

afaceri realizate în cadrul colectivului facultăţii unde activez. Astfel, am împletit preocupările 

mele din zona macroeconomică, cu cele centrate pe managementul şi analiza financiară la nivel 

de firmă. De asemenea, am abordat aspecte legate de utilizarea tehnologiilor informatice pentru 

îmbunătățirea managementului educațional. Abordările mele interdisciplinare au vizat în ultimii 

ani și domeniul utilizării energiei și a energiei regenerabile și corelația dintre aceasta și fluxurile 

de intrare în turism, ca și consecințele asupra creșterii economice în țările europene, Europa fiind 

prima în topul destinațiilor turistice din lume. 
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Managementul bancar, Moneda și Economia Monetară constituie ariile mele de 

interes în special în  activitatea mea didactică. Sunt cadru didactic în cadrul Departamentului de  

Finanţe, Contabilitate și Economie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice și Drept, 

Universitatea din Piteşti. Activităţile mele de predare sunt axate în principal pe management 

bancar, operaţiuni bancare, politică monetară și economie monetară. În domeniul disciplinelor 

bancare predate la cursurile de licenţă sau master, am publicat 9 cărţi care sunt utilizate de către 

studenţii mei de la cursurile pe care le predau. 

 În ceea ce priveşte planul de dezvoltare a carierei mele ştiinţifice, obiectivul meu 

principal este de a continua să îmi dezvolt cunoştinţele în domeniul politicilor financiar-monetare 

la nivel macroeconomic şi al implementarii lor în România în scopul de a asigura un proces de 

convergenţă reală şi nominală în vederea adoptării cu succes a euro. De asemenea, intenţionez să 

îmi axez în continuare cercetarile pe studii comparative realizate între România şi alte ţări 

Central şi Est-Europene, dar şi alte ţări emergente. Doresc să aprofundez cercetările în domeniul 

politicii fiscale şi bugetare, mai ales că după adoptarea euro, aceasta va fi singura de care va 

dispune România pentru ajustarea la şocurile externe, în lipsa unei politici monetare autonome. 

De asemenea, aş dori să aprofundez cercetările legate de componentele balanţei de plăţi,cum ar fi 

comerţul extern şi competitivitatea acestuia şi legaturile dintre acesta şi politicile financiar-

monetare promovate, în condiţiile în care majoritatea cercetărilor mele au avut în prim-plan 

stimularea ISD prin politici economico-financiare adecvate. În domeniul ISD, aş dori să realizez 

şi o cercetare comparativă între ţările CEE cu privire la structura ISD şi impactul politicilor 

financiar-monetare asupra acestei structuri. Acestea ar fi direcţiile principale ale cercetărilor 

mele viitoare. De asemenea, intenţionez să îmi continui şi să îmi dezvolt cercetările 

interdisciplinare. 

 În ceea ce priveşte cariera didactică, după ce voi obţine atestatul de abilitare, vreau  sa 

îmi depun candidatura pentru un post de profesor în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice și 

Drept și intenţionez să obţin statutul de conducător de doctorat în cadrul Universităţii din Piteşti. 

În ceea ce priveşte activitatea de predare, voi continua să ma concentrez pe aceleaşi cursuri pe 

care le predau acum în domeniul monetar-bancar. 

 Principalele rezultate ale cercetării pe care o voi întreprinde în anii următori vor fi incluse 

în programele de predare pe care le desfăşor, prin intermediul cursurilor şi al cărţilor publicate de 

mine, ca suport al învăţării pentru studenţi şi masteranzi. 
 


