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Rezumat 

 

 Principala sfera de interes in cercetare este reprezentată de statistica piețelor financiare și metodele 

statistice aplicate fenomenelor economice. 

 

 Această teză de abilitare are două părți principale: 

- A. Modele statistice pentru diferite domenii – unde sunt detaliate principalele rezultate științifice. 

- B. Plan de dezvoltare a carierei. 

 

 Partea A a tezei (Explorarea diferitelor domenii folosind metode statistice) acoperă 4 domenii 

principale de interes propriu evidențiate printr-o abordare statistică: 

a. Analiza statistică a pieței financiare. 

b. Analiza statistică a sistemului de sănătate 

c. Analiza statistică a sistemului de învățământ 

d. Analiza statistică a sectorului agroalimentar 

Referințele sunt furnizate la sfârșitul fiecărui capitol, păstrând stilul original al publicațiilor. 

 

a. Prima temă, analiza statistică a pieței financiare, este detaliată în capitolele A.I-A.II. 

 

 Primul studiu investighează metodele de determinare a prețului acțiunilor cotate pe bursele de 

valori, preț care a înregistrat evoluții remarcabile în ultimele decenii. Dorința de a modela influența venită 

din economia comportamentală, reprezentând în mare parte variabile calitative, necesită noi abordări 

pentru cuantificarea acestei influențe. În această lucrare, este prezentată o metodă de analiză tehnică pentru 

a determina prețul viitor al unei acțiuni după ce aceasta a atins o valoare „întreagă” cu un impact 

semnificativ asupra deciziilor investitorului. Metoda se bazează pe o comparație cu analiza mișcării fizice 

a undelor după intersectarea cu planul care separă două medii diferite. 

 Cel de-al doilea studiu a încercat să modeleze legătura dintre structura populației și piețele 

financiare, arătând posibilitatea unor colapsuri viitoare a piețelor financiare, prin economii și investiții mai 

mici, având în vedere atingerea cohortelor baby-boom la vârsta de pensionare. În general, cercetările 

anterioare s-au concentrat pe cazul țărilor mai industrializate, unde fenomenul de îmbătrânire este mai 

resimțit în prezent. Cazul țărilor din Europa Centrală și de Est a fost cumva lăsat deoparte, deși problema 

îmbătrânirii ar trebui să fie una importantă, ținând cont și de starea actuală a piețelor de capital din Europa 

Centrală și de Est. Această lucrare, bazată pe experiența românească și pe modele de regresie, sugerează, 

de asemenea, că dinamica demografică a avut un impact detectabil asupra pieței bursiere interne. 

 

b. Al doilea subiect, analiza statistică a sistemului de sănătate, este detaliat în capitolul A.III. 

 

 Scopul lucrării este de a oferi o analiză a dinamicii sectoarelor de sănătate publică și privată din 

România. Folosind statistici descriptive, se investighează mai întâi dacă sectorul de sănătate publică 

urmează tendințele de reformare sugerate de strategiile și rapoartele oficiale și în ce măsură sectorul privat 

de sănătate este o alternativă viabilă la cel public, prin analiza ofertei de servicii private de spitalizare. Se 

analizează reducerea gradului de ocupare în spitalele publice ca un mijloc de creștere a eficienței 

cheltuielilor cu sănătatea publică, ceea ce reprezintă o modalitate de reformare a sectorului de sănătate 

publică. S-a constatat, de asemenea, că creșterea gradului de ocupare în spitalele private este corelată 



negativ cu calitatea serviciilor oferite de spitalele publice, dar pozitiv corelată cu bogăția populației. 

Creșterea gradului de ocupare în spitalele private este un indicator al calității proaste a serviciilor din 

spitalele publice. De asemenea, poate fi explicată prin creșterea așteptărilor și cerințelor beneficiarilor ca o 

reflectare a creșterii averii și a voinței acestora de a-și păstra capitalul sanitar. Folosind modele de regresie, 

lucrarea propune apoi Indicele bogăție-sănătate, un indicator compozit pentru a explora legătura dintre 

bogăție și sănătate și dinamica sectorului sanitar privat. Investițiile în infrastructura fizică și dimensiunea 

personalului medical din sectorul privat sunt corelate pozitiv cu creșterea averii. 

 

c. Al treilea subiect, analiza statistică a sistemului de învățământ, este detaliat în capitolul A.IV. 

 

 Studenții care abandonează învățământul superior este o problemă comună cu care se confruntă 

multe universități din întreaga lume. Această lucrare completează literatura existentă cu o perspectivă 

unică asupra mixului de factori care influențează decizia de abandon a studenților din anul I la Facultatea 

de Economie Agroalimentară și a Mediului din București, România. Obiectivul acestei cercetări a fost să 

exploreze acești factori prin prisma unei crize fără precedent cauzată de pandemia COVID-19. Metoda de 

regresie logistică ordinală a fost utilizată pe baza datelor rezultate din realizarea unui sondaj online pe 

studenți. Rezultatele acestei cercetări econometrice pot ajuta factorii de decizie să îmbunătățească reținerea, 

calitatea educației și integrarea sănătoasă a studenților din anul I la economie în mediul universitar. 

 

d. Al patrulea subiect, analiza statistică a sectorului agroalimentar, este detaliat în capitolul A.V. 

 

 Sectorul legumelor joacă un rol important în economia agriculturii, cu o contribuție semnificativă 

la asigurarea securității alimentare, o preocupare la nivel mondial în fața creșterii populației. Fluxurile 

comerciale cu legume din România au devenit o preocupare majoră datorită deficitului constant al balanței 

comerciale, în ciuda potențialului agricol al țării. Luând paradoxul dintre ceea ce ar putea fi considerat o 

abundență de dotări de factori și rezultatele slabe ale balanței comerciale, obiectivul acestei cercetări a fost 

de a studia legătura dintre fluxurile comerțului cu legume și competitivitatea lanțului. Pentru a studia 

reacțiile pieței internaționale de legume în legătură cu cererea pieței din România s-au folosit metode 

econometrice de regresie panel spațiala, în timp ce indicele Balassa și tehnicile de modelare a diamantelor 

lui Porter au fost utilizate pentru studierea competitivității lanțului de legume la nivel județean și național. 

Prin aplicarea metodei regresiei spațiale pentru datele panel pentru deficitul balanței și producția 

națională, s-a identificat faptul că o creștere a cantității de legume importate de România ar determina o 

scădere și mai mare a producției naționale de legume. Rezultatele arată că producția de legume din 

România este puternic și negativ influențată de apetitul în creștere pentru importuri, ceea ce duce la 

dependența națională de lanțul vegetal global. Rezultatele modelului diamant al lui Porter confirmă că: (a) 

cultivarea legumelor este profitabilă în România, iar marja medie de profit este mai mare în acest sector 

economic decât în altele; (b) lipsa competitivității cauzată de fragmentarea excesivă a structurii terenurilor 

agricole postcomuniste și performanța slabă a sectoarelor de irigare, depozitare și transport; (c) piața 

națională este în general autonomă, cu excepția a trei județe care generează 70% din totalul importurilor 

de legume ale României; (d) dotările de factori nu pot fi valorificate pe deplin și acest lucru contribuie la 

adâncirea deficitelor balanței comerciale. Îmbunătățirea este posibilă prin stimularea competitivității prin 

creșterea performanței industriilor de sprijin și a infrastructurii logistice, precum și prin eliminarea 

barierelor de acces pe piață în cazul fermierilor mici. 


