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2. Cuvinte cheie: 

Produs intern brut, creştere economică, deflator, rata inflaţiei, sistemul conturilor 

naţionale, regresie, agregate economice, consum, investiţii. 

 

3.Sinteza lucrării 

Pe fondul unui mediu economic și financiar caracterizat de instabilitate și în contextul 

în care România, alături de alte ţări din zona euro, fac eforturi susţinute pe calea redresării 

economice, pentru depășirea efectelor crizei economico-financiare, produsul intern brut 

ramâne indicatorul de bază care sintetizează cel mai bine rezultatele la nivelul economiei 

naţionale. 
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Lucrarea de faţă „Modele de analiză a corelaţiei dintre PIB şi rata inflaţiei – Model de 

deflatare a PIB”, își propune o abordare analitică în vederea evidenţierii evoluţiei reale a 

indicatorului PIB de la un an la altul. 

Studiul cuprinde rezultatul studiilor realizate în cadrul programului de cercetare 

doctorală și completează întreaga problematică abordată în lista lucrărilor prezentate și 

evaluate pe parcursul celor trei ani de cercetare. 

Astfel, teza prezentă își propune să evidenţieze analiza dinamicii fenomenului de 

creștere economică, a produsului intern brut, prin utilizarea metodelor și modelelor statistico-

econometrice la nivel macroeconomic. 

În analiza comparativă a datelor obtinute la nivel macroeconomic este important ca 

valorile înregistrate de produsul intern brut (PIB), să fie aduse la un nivel de comparabilitate 

reală. Această aducere a indicatorului macroeconomic la comparabilitatea în timp se 

realizează prin deflatarea datelor. Deflatarea constă în a elimina sau a ajusta datele curente ale 

fiecărei perioade, ţinând seama de influenţa ratei inflaţiei înregistrate în perioadele respective.  

Inflaţia este o teorie care a fost avută în vedere de cei mai mari gânditori în domeniul 

economiei. Legătura inflaţiei cu nivelul preţurilor s-a dovedit a fi un punct de răscruce pentru 

umanitate.  

Apariţia teoriei generale a lui Keynes în 1936 a fost considerată momentul asaltului 

teorei cantitative asupra celei monetariste, care a dominat macroeconomia timp de decenii. 

Apelând la convingerea că resursele neangajate în mod persistent, teoria keynesiană a 

contestat necesitatea legăturii între cantitatea de bani și nivelul general al preţurilor; mai mult 

decât atât, susţinerea evoluţiei de ansamblu a preţurilor poate fi determinată și de alte cauze 

decât aceea a masei monetare aflate în circulaţie.  

De-a lungul evoluţiei economiilor naţionale și a economiilor în timp, s-au întâlnit 

perioade în care am putut vorbi despre crize sau momente ale marii inflaţii. Astfel între anii 

1970 și 1980 s-a considerat că, alături de marea depresiune din anii 1929-1932, s-a înregistrat 

cel mai grav eșec al politicilor monetare ale secolului XX. 

În perioada amintită inflaţia depășea nivelul de 10%, în toate ţările membre OECD, cu 

excepţia Germaniei. Consecinţele negative ale fenomenului inflaţionist au contribuit la 

schimbarea percepţiei asupra inflaţiei, din punct de vedere al decidenţilor politicilor monetare. 

Sondajele de opinie referitoare la condiţiile economice relevă dorinta cetăţenilor de a trăi într-

un mediu stabil din punct de vedere al evoluţiei preţurilor. 
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Despre stabilitatea preţurilor se poate discuta atunci când, în medie, preţurile nici nu 

cresc (inflaţie), nici nu descresc (deflaţie), ci rămân stabile în timp. 

Teoria și literatura economică abundă în date referitoare la importanţa analizei 

evoluţiei preţurilor și la cauzele care au stat la baza creșterii sau descreșterii acestora. Tratatul 

Uniunii Eurpene a atribuit Băncii Centrale Europene (BCE) mandatul de menţinere a 

stabilităţii preţurilor la nivel european, definindu-se că ar fi controlabilă o modificare a ratei 

inflaţiei sub nivelul de 2%. 

În ciuda recunoaşterii nevoii de stabilitate a preţurilor, noţiunea este periodic supusă 

dezbaterilor, fapt care conduce de regulă la lipsa de consens. Toate preocupările privind 

inflaţia au influenţat și metodologia de calcul al indicilor de preţ. 

Problema erorilor de măsurare a inflaţiei a fost adresată pentru prima dată în 1961 în 

SUA de către Comisia Universităţii din Chicago, condusă de George Stigler. Recomandarea 

principală a Comisiei a fost aceea a adoptării unei metode probabilistice riguroase pentru 

stabilirea eșantioanelor care să fie avute în vedere la controlul preţurilor. 

În decembrie 1996 a fost dat publicităţii raportul Comisiei Boskin, „Toward A More Accurate 

Measure of the Cost of Living”, al carui impact este recunoscut la nivel mondial.  

Indicele de preţ poate fi caracterizat ca un factor prin care se măsoară modificarea 

relativă a acestei valori agregate ca rezultat al modificării preţurilor. Din acest punct de vedere 

relaţiile de măsurare a indicilor de preţ pot fi exprimate, ca medie ponderată, a preţurilor 

relative. Reamintim că cele mai importante ponderări ale preţurilor relative sunt reprezentate 

prin indicele Laspeyres, indicele Paasche, indicele Walsch, respectiv indicele Tornqvist. 

Aceste relaţii utilizate în calculul indicilor de preţ sunt definite prin asocierea lor la 

agregatele centralizate în sistemul conturilor naţionale (SCN). 

În fundamentarea relaţiilor de calcul un rol important în timp l-au avut William 

Fleetwood în 1707, care a modificat câteva aspecte privind valoarea banilor. Apoi în 1823 

Joseph Löwe a publicat un studiu privind agricultura, comerţul și serviciile financiare 

comparativ cu masa monetară și a fost primul care a folosit noţiunea de indice ponderat, 

anticipând astfel indicele Laspeyres. Löwe a adus ca inovaţie utilizarea indicelui de preţuri 

estimat la prețuri constante, precum și luarea în considerare a diferitelor grupuri demografice 

și consumul lor, anticipând astfel conceptul modern al indicelui prețurilor de consum. In 1993 

Diewert argumentează că „Löwe poate fi considerat părintele indicilor de preţ”.  

În secolul XIX Laspeyres (1971), Paasche (1974) și apoi Marshall au susţinut 

utilizarea indicilor cu baza în lanţ pentru a ajunge la o mărime rezonabilă. 
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În 1922 Irving Fisher a publicat lucrarea „The Making of Index Numbers”, în care a 

scos în evidenţă inflaţia și influenţa acesteia asupra teoriei cantitativ monetariste. În 1924 

Conüs a dat publicităţii un studiu în care prezenta fundamentul teoriei economice și a 

indicelui costului vieţii (COLI) care măsura modificările de cost pentru menţinerea aceluiași 

standard de viaţă. 

O altă abordare importantă din cadrul teoriei numerelor mari a fost cea a lui Divisia 

(1926), care propunea ca preţurile și cantităţile să se modifice în același sens. Pentru 

măsurarea inflaţiei este utilizat indicii preţurilor de consum (IPC), care sunt cei mai cunoscuţi 

indici de preţ și care măsoară modificările preţurilor pentru bunuri și servicii în corelaţie cu 

posibilităţile consumatorilor. 

Pentru a asigura comparabilitatea indicilor preţurilor la nivel european se utilizează 

indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC), calculat de toate statele membre ale 

Uniunii Europene. Mai trebuie să amintim indicii preţurilor de producţie (IPP), care măsoară 

evoluţia preţurilor de comercializare a produselor și serviciilor realizate de producătorii 

naţionali. 

Indicatorul care arată și exprimă cea mai consistentă și reală comparabilitate o 

reprezintă paritatea puterii de cumpărare (PPC), care compară nivelul preţurilor între ţări și 

regiuni. 

Evoluţia procesului inflaţionist din România sau din alte ţări are un efect cert aupra 

valorii reale, obţinută în timp a produslui intern brut, care de fapt exprimă și posibilitatea de a 

stabili cum a evoluat nivelul de trai în ţara noastră. 

După ce am prezentat în detaliu unele aspecte pe care le ridică înţelegerea conţinutului 

și modul de calcul al inflaţiei trebuie să facem câteva precizări cu privire la deflatarea 

indicatorilor macroeconomici. 

Agregatele conturilor naţionale și în acest caz vorbim despre produsul intern brut, sunt 

elaborate atât în preţuri curente cât și în preţuri constante. Valoarea preţului constant al unui 

agregat este obţinută prin procedeul numit deflatare, în cadrul caruia valoarea preţului curent 

este raportată (împarţită) la indicele de preţ corespunzător, numit în acest caz deflator. 

 Valorile preţurilor constante sunt denumite „volume” și exprimă valoarea agregatului 

în cazul în care cantităţile subsidiare trebuie să fie înmultiţe cu preţurile anului de bază. 

Indicii de preţ utilizaţi în procedeul de deflatare pot fi IPC, IPP, indicele preţurilor de export 

și import, precum și alte mărimi statistice. 
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În conturile naţionale informaţiile provenite din aceste surse sunt comparate și 

integrate pentru a se ajunge la o măsurare unică. 

Deflatorul PIB este utilizat ca o măsurare generală a inflaţiei, deoarece acoperă toate 

schimbările de preţ din economie pe care le suportă gospodăriile, firmele și administraţia 

publică. Deflatorul cheltuielor de consum final al gospodăriilor este o măsurare a inflaţiei la 

consumator. 

În realizarea tezei sunt evidenţiate principalele aspecte în concordanţă cu obiectivele 

ştiinţifice propuse, structurate astfel: 

Insuşirea stadiului cunoaşterii în ceea ce priveşte complexitatea indicatorului PIB, prin 

diseminarea unui număr mare de lucrări şi articole în domeniu, atât prin intermediul 

consultării publicaţiilor unor autori români de seamă, precum şi ale altor autori distinşi de 

peste hotare. Teza are în vedere corelaţia dintre valoarea produsului intern brut şi rata 

inflaţiei, utilizând metode statistico-matematice şi econometrice pentru evidenţierea acestei 

corelaţii. Bazele de date prelucrate în teza de faţă au fost preluate din bazele internationale: 

EUROSTAT si UNCTAD, din Anuarele Statistice publicate de Institutul Naţional de Statistică, 

precum şi din rapoartele anuale publicate de Banca Naţională a României şi Comisia 

Europeană, datele prelucrate fiind astfel utilizate pentru fundamentarea practică a modelelor 

şi metodelor econometrice la nivelul României. 

Diseminarea rezultatelor cercetării prin lucrări şi articole publicate şi/sau prezentate la 

conferinţe naţionale şi internaţionale, în reviste cotate în baze de date internaţionale şi ISI 

Thomson Reuters. 

Structura tezei de doctorat urmăreşte aspectele evidenţiate în însuşi titlul lucrării 

„Modele de analiză a corelaţiei dintre PIB şi rata inflaţiei – Model de deflatare a PIB”, după 

cum urmează: 

 -Model de deflatare a agregatelor în expresie reală şi exprimarea PIB în preţuri 

comparabile. 

-Produsul intern brut – indicator sintetic al rezultatelor macroeconomice. 

-Utilizarea PIB în analize comparative, evoluţia acestuia şi efectul inflaţiei. 

-Modele econometrice utilizate în analiza corelaţiei dintre PIB şi rata inflaţiei. 

În primul capitol al tezei, „Model de deflatare a agregatelor în expresie reală. 

Exprimarea PIB în preţuri comparabile”, am abordat noţiunile teoretice privind deflatarea, ca 

metodă utilizată în stabilirea expresiei reale a agregatelor macroeconomice. Am facut referire 

la sistemul de indici de preţ utilizaţi în calculul PIB, dar şi la utilizarea indicatorilor 
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macroeconomici în analizele comparative, tinând cont de exprimarea acestora în paritatea 

puterii de cumpărare. 

În utima parte a acestui capitol am abordat problematica măsurării inflaţiei cu referire 

la procedeele de evaluare şi de măsurare a preţurilor şi a volumelor. 

În capitolul al doilea intitulat „Produsul intern brut – Indicator sintetic al 

rezultatelor macroeconomice”, am adus o clarificare în ceea ce privește elementele esenţiale 

cu privire la acest indicator macroeconomic de rezultate. După o scurtă introducere în teoria 

macroeconomică cu trimiteri la aspecte referitoare la calculul şi conţintul produsului intern 

brut, am facut precizări cu privire la politicile regionale, structurale şi sectoriale; am avut în 

vedere că analiza PIB, statică sau dinamică, trebuie să ia în considerare posibilităţi concrete. 

Aici am identificat elementele de structură pentru analizele ce se pot efectua. 

Totodată, în cadrul celui de-al doilea capitol am realizat analiza dinamică a PIB în 

perioada 2004-2015. Am prezentat principalele agregate ale produsului intern brut, acestea 

fiind de natură a ușura posibilitatea analizei structurale, productivitatea muncii, factor 

determinant în creșterea PIB, precum și utilizarea PIB pentru consum și investiţii. Am abordat 

noţiunile care intră în sfera de cuprindere a sursei de venituri, consumului de uz casnic 

precum și la sursele de date disponibile pe baza cărora se poate calcula produsul intern brut, 

se pot face analize și în același timp se pot exprima opinii certe în legătură cu trendul evoluţiei 

acestui indicator. 

În partea finală a acestui capitol am făcut o analiză comparativă a evoluţiei produsului 

intern brut în România comparativ cu evoluţia acestui indicator în celelalte state membre ale 

Uniunii Europene. În acest capitol am fundamentat teoretic aspectele, care ulterior sunt avute 

în vedere în studiul comparat cu privire la indicatorul studiat. 

În capitolul acesta mi-am concentrat atenţia pentru a prezenta în detaliu o serie de 

aspecte care să faciliteze întelegerea analizei de corelaţie pe care am efectuat-o între produsul 

intern brut şi rata inflaţiei (inflaţia în general). Cum era şi normal, am coborât la o abordare 

concretă în legatură cu indicii preţurilor despre care am mai vorbit la începutul acestei 

prezentări generale a tezei (introducere). După ce am definit aspectele sensibile care au stat la 

baza deflatării datelor, am acordat un spaţiu, cred eu, suficient de mare deflatorului PIB. 

Precizez că la începutul sintezei am facut o prezentare mai extinsă, deoarece preţurile de care 

am amintit reprezintă deflatorul principal al PIB. Cu grijă, am definit aspectele privind 

deflatorul şi deflatarea, am prezentat formulele statistico-matematice utilizate şi apoi am făcut 

o prezentare sugestivă, asupra datelor deflatate. 
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În finalul capitolului pe baza celor teoretic prezentate am analizat evoluţia PIB în 

România, în dinamică pe o perioadă de timp determinată, măsurată prin deflatare, adică adusă 

la nivelul de comparabilitate necesar. 

În capitolul al treilea „Utilizarea PIB în analize comparative” am abordat 

prezentarea sistemului conturilor naţionale ca model de măsurare şi analiză macroeconomica 

pentru a crea posibilitatea înţelegerii cadrului naţional în care se realizează producţia de 

bunuri şi servicii, concretizată în final în calculul principalelor agregate de rezulate. Am 

urmărit să pun în evidenţă principalele aspecte privind acest sistem utilizat în calculul și 

analiza indicatorilor macroeconomici. Desigur, această metoda (SCN) de înregistrate a datelor 

ţine seama de totalitatea activităţilor care se realizează în cadrul economiei naţionale și de 

aceea am acordat o atenţie sporită elementelor privind: conturile naţionale, referindu-mă la 

conceptul, structura și baza teoretică avute în vedere în măsurarea rezultatelor activităţii 

economice la nivel macro; al doilea aspect se referă la sfera de cuprindere a conturilor 

nefinanciare în contabilitatea naţională, adica la sursa de înregistrare a datelor obţinute în 

perimetrul naţional. Am acordat o atenţie aparte stabilirii și prezentării surselor de date, 

evidenţiind principalele aspecte cu privire la unitatea statistică și unitatea de calcul. În 

continuare am acordat atenţie modalităţilor de exprimare a produsului intern brut în preţuri 

curente şi preţuri constante, acestea din urmă fiind singura cale de a asigura analiza în 

dinamică a evoluţiei PIB. Succint am prezentat elementele din conturile naţionale şi am 

sintetizat metodele de calcul ale indicatorului PIB; din acest punct de vedere pornind de la 

structura şi elementele cuprinse în conturile naţionale, am clarificat aspectele de calcul ale 

PIB prin metoda de producţie, a cheltuielilor sau a veniturilor, dar şi modalităţile de calcul al 

PNB, PIN, PNN, VN şi venitul personal (VP). 

Utilizarea uneia sau alteia dintre metode depinde de datele de care dispunem, precum 

şi de scopul analizei structurale a produsului intern brut. 

În continuare am făcut precizări privind exprimarea PIB în preţuri constante, 

menţionând că numai prin deflatare putem aduce acest indicator la posibilitatea de 

comparabilitate dinamică. De asemenea am abordat noţiunile legate de sistemul conturilor 

naţionale trimestriale, ca indicator intermediar de analiză în timpul anului sau conturilor 

naţionale regionale care asigură analiza structurală în profil teritorial a realizării acestui 

indicator. 

Capitolul al patrulea „Analiza evoluţiei produsului intern brut și efectele inflaţiei” 

se axează pe prezentarea indicilor preţurilor ca element important în calculul PIB, în preţuri 



12 

 

curente, precum și al calculului în preţuri constante (comparabile). Desigur, aceste două 

aspecte sunt necesare pentru analiza statică sau dinamică, dar de fiecare dată pentru analiza în 

context teritorial și de timp. 

Indicii preţurilor sunt pe larg analizaţi din punct de vedere al conţinutului, modalităţii 

de calcul și analiză, ajungând în felul acesta la necesitatea de a fundamenta modalitatea de 

calcul a PIB în preţuri constante. 

Rata inflaţiei este prezentată pe larg, evidenţiindu-se modalităţile de calcul, de 

prezentare și mai ales modalitatea de utilizare în deflatarea PIB. Deflatarea este de fapt 

procedeul statistic de transformare a PIB din preţurile curente în preţuri constante, eliminând 

efectul inflaţiei. 

Cu privire la deflatorul PIB (indicele preţurilor de consum sau indicele preţurilor), 

sunt prezentate relaţiile de calcul, datele statistice și metodologia de aplicare în procesul 

deflatării PIB. În continuare, am făcut o analiză concretă asupra evoluţiei PIB prin utilizarea 

datelor deflatate. 

Acest al patrulea capitol l-am finalizat prin analiza evoluţiei PIB și efectul inflaţiei 

printr-o analiză concretă. Astfel, am constituit o serie de date compactă care cuprinde evoluţia 

PIB pe de o parte (caracteristica rezultativă) și a ratei inflaţiei pe de altă parte (caracteristica 

factorială). Analiza s-a efectuat asupra rezultatelor înregistrate în economia naţională și rata 

inflaţiei în perioada 1990-2015. 

Capitolul 5 al tezei de doctorat, intitulat  „Modele econometrice utilizate în analiza 

corelaţiei dintre PIB şi rata inflaţiei” constituie de fapt și partea cea mai consistentă a 

originalităţii și gândirii asupra căreia am insistat în întreaga perioadă de studiu doctoral. De 

fapt în acest capitol am avut în vedere faptul că ceea ce am subliniat într-un mod progresiv și 

clarificator în legătură cu creșterea sau evoluţia produsului intern brut și rezultatele concrete 

deflatate, se impune să aștern studii bazate pe datele din anuarele statistice și să validez 

gândirea pe care am avut-o în vedere. 

În acest capitol m-am referit la modele econometrice utilizate, (despre care am mai 

vorbit și în capitolul anterior), dar acum le-am explicitat mai pe larg pentru a arăta că acestea 

pot fi utilizate ori de câte ori dorim să efectuăm o analiză comparată a evoluţiei produsului 

intern brut și a ratei inflaţiei. Lăsând în urmă termenul de rată a inflaţiei m-am concentrat și 

pe procedeul de deflatare sau mai bine zis am postulat faptul ca numai prin deflatare datele 

pot fi comparabile în timp și pot arăta evoluţia reală a PIB. 
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Desigur, corelaţia între PIB și rata inflaţiei este una în urma căreia am stabilit 

coeficienţi de corelaţie care mi-au arătat gradul de influenţă a ratei inflaţiei asupra nivelului 

real comparabil înregistrat de produsul intern brut. Se pot spune spune foarte multe despre 

aceste aspecte, dar în final vreau să subliniez faptul că cercetarea am încheiat-o evidenţiind 

concluziile ce se desprind din acest studiu. 

În cadrul cercetării doctorale am identificat date cu referire la studii similare 

întreprinse de alţi cercetători din România sau din alte ţări. 

Astfel modelarea econometrică este abordată și dezvoltată în lucrări ale unor autori 

precum: DeGroot (2004), Hendry (1995), Spanos (1986) care a definit modelul liniar de 

regresie in opozitie cu modelul liniar Gaussian. 

Modelul de regresie restrâns este prezentat de Gourieroux si Montfort (1996). 

Notiuni de separare in sisteme cointegrate sunt descrise de Karlger si Hartrup (1997), 

heq si altii (2002), care sunt extinse ulterior de Karlger. 

Modelul inflaţiei a fost analizat și prin luarea în calcul a rezultatelor Philips sau prin 

lucrarea lui Frisch (1997). 

Clemens şi Henry (1999) prezintă o lucrare privind evoluţiile macroeconomice. 

Sistemul conturilor naţionale, produsul intern brut, inflaţia, măsurarea 

macroeconomică au fost abordate şi de Sfeyer (2006), Goodwin (2008), Biji și alţii (2010), 

Anghelache și alţii (2007), Isaic-Maniu, Mitruţ și Voineagu (2005). 

Teza de doctorat și-a propus și în mare măsură cred că a realizat, posibilitatea de 

analiză între evolutia produsului intern brut și rata inflaţiei, relevând astfel influenţa 

procesului inflaţionist asupra nivelului înregistrat de cel mai reperezentaiv indicator de 

rezultate, produsul intern brut. 

Complexitatea problematicii referitoare la „Analiza comparată a ratei inflaţiei 

măsurată prin deflatarea PIB” abordată în cadrul cercetării de faţă este o temă de interes în 

contextul globalizării, al necesităţii reducerii decalajelor existente între ţările membre ale 

Uniunii Europene și al antrenării continue a procesului de dezvoltare, economică și socială a 

fiecarui stat.  

Studiul realizat, ca urmare a procesului de cercetare doctorală, evidenţiază o serie de 

aspecte teoretice și practice, care trebuie avute în vedere de cercetători, atunci cand își propun 

să efectueze analiza dinamicii sau a comparării nivelului înregistrat de produsul intern brut 

într-o perioadă de timp.  
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Din punct de vedere teoretic s-a reliefat faptul că PIB calculat în preţuri curente poate 

asigura analiza evoluţiei economice a unei ţări, reprezentat prin nivelul atins de valoarea PIB, 

exprimată în preţuri curente dar numai pentru anul respectiv. 

Studiul asupra evoluţiei asupra PIB cât și previziunile cu privire la evoluţia acestui 

indicator macroeconomic nu se pot realiza decât prin deflatarea datelor și a indicatorului. 

În unele lucrări de specialitate apar referiri provind deflatarea cheltuielilor, care 

reprezintă un pas corect în asigurarea deflatării PIB, deoarece în sistemul de evidenţă al 

conturilor naţionale, PIB poate fi calculat și după metoda cheltuielilor. 

De asemenea produsul intern brut poate fi calculat prin veniturile înregistrate; se 

înţelege că deflatarea veniturilor conduce la obţinerea produsului intern brut, deasemenea 

deflatat. Și nu am lăsat la urmă faptul că produsul intern brut se mai poate calcula și prin 

metoda de producţie, care sintetic presupune luarea în considerare a valorilor adăugate brute. 

Cu alte cuvinte, deflatarea prin indicele preţurilor producţiei sau a valorii adăugate brute 

asigură o deflatare a însuși PIB.  

O altă concluzie teoretică pe care vreau să o subliniez este aceea că în legătură  cu 

inflaţia în sine, există o serie de teorii care conduc la modalităţi de ponderare statistică 

diferită. Analizând, în mod evolutiv, aceste concepte am prezentat modalitatea prin care se 

calculează indicatorii care reflectă inflaţia. 

Trebuie precizat că la nivelul Eurostat există un sistem de calcul al indicilor preţurilor 

și deci și de deflatare unitar, care se aplică în mod similar în toate statele membre. Când este 

vorba despre alte state care raportează datele statistice trebuie să urmarim cu atenţie 

modalitatea prin care se calculează indicatorul PIB sau alţi indicatori macroeconomici, pentru 

că, în felul acesta să identificăm unele diferenţe care trebuie apoi avute în vedere la stabilirea 

seriilor de date. 

Prezentarea sistemului de conturi naţionale ca geneză, conţinut, concept și utilizare 

ușurează posibilitatea celor care doresc să le utilizeze găsind aici relaţiile de calcul, conţinutul 

conturilor și toate celelalte elemente necesare construirii seriei de date deflatate. 

În altă ordine de idei, lucrarea și-a propus și a reușit să realizeze identificarea unor 

modele econometrice care să fie utilizate în analiza în dinamică a PIB și analiza comparată a 

evoluţiei ratei inflaţiei și a valorii PIB. Pentru a valida acest concept, am efectuat analize 

concrete pe baza seriilor de date pe care le-am construit, utilizând datele cuprinse în anuarele 

statistice ale INS şi/sau ale Eurostat. 
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Din punct de vedere practic s-a verificat faptul că aspectele teoretice pe care am 

insistat sunt aplicabile și relevante în analizele macroeconomice. S-a evidenţiat faptul că 

evoluţia inflaţiei are un efect direct asupra evoluţiei PIB. Deși lucrarea nu și-a propus, dar 

întrucât există suficiente date, în care s-ar putea sa avem dezinflaţie, putem să ajungem şi la 

unele erori de interpretare. 

În cazul economiei românești un oarecare proces de „dezinflaţie” s-a produs, dar 

aceasta nu ca urmare a evoluţiei naturale a preţurilor, ci ca urmare a reducerii taxei pe 

valoarea adaugată care a determinat într-un procent ridicat o menţinere la același nivel al 

preţurilor sau în cazurile de corectitudine, de reducere a preţurilor. Indicele rezultat prin 

deflatare este tot ajutător, deoarece acesta exprimă că preţurile curente au devenit mai mici și 

atunci tot prin deflatare ajungem la ajustarea datelor sau mai bine zis a valorii PIB. 

Lucrarea a căutat să surprindă aspecte în mod evolutiv pentru a-și atinge scopul 

propus, în acest fel la fiecare capitol al tezei, sub o formă explicită sau uneori implicită s-au 

prezentat concluzii care se desprind din prezentare aspectelor conforme capitolului în cauză. 

Prin modul în care s-au utilizat modelele econometrice se poate desprinde concluzia că 

acestea pot fi utilizate și în alte tipuri de corelaţie cu precizarea că funcţia identificată trebuie 

să fie obiectiv determinată. 

Teza în sine este suficient de clară în sensul că pe lângă factorii care rezultă din funcţia 

Cobb-Douglas de creștere a produsului intern brut, o comparaţie realistă, obiectivă nu se poate 

realiza fără deflatarea PIB. 

Ca recomandări în legătură cu utilizarea metodelor econometrice în studii similare 

celui din teza de doctorat, sugerez o atenţie sporită stabilirii factorilor, identificării 

variabilelor luate în calcul și, abia apoi, efectuarea analizelor, așa cum rezultă din obiectivul 

cercetării. 

Un alt aspect relevant este acela cu privire la sistemul informatic utilizat în efectuarea 

cercetării care, o dată implementat, oferă posibilitatea unei evoluţii viitoare numai în măsura 

în care baza de date nu omite activităţi care ar putea avea efect asupra valorii PIB. 

Modelul utilizat îl consider deschis, în sensul că, pe măsură ce activitatea evoluează 

sau apar elemente noi, acestea pot fi ajustate imediat prin adecvarea bazei de date. Totodată 

modelele statistico-econometrice utilizate pot fi configurate și în alte variante, dar etapele de 

pregătire, de formare și de implementare rămân în principiu aceleași. 

În acest sistem se poate urmări întreaga gamă de activităţi care se desfășoară la nivelul 

economiei naţionale, atât pe ansamblu, cât și pe elemente structurale. 
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Este lesne de înţeles că elementele componente pe baza cărora se calculează indicatorii 

macroeconomici de rezultate (nu numai a PIB), trebuie deflatate, așa încât să se poată efectua 

analize structurale obiective. Aceste analize structurale în dinamică se pot realiza la nivelul 

indicatorului global, teritorial sau trimestrial atât pe elemenete componente (de structură), cât 

și la nivelul indicatorului global. 

Cercetarea poate fi extinsă, dar am urmărit parcurgerea într-o gândire și concepţie 

personală a conţinutului și situaţiei la nivelul indicatorilor studiaţi, care poate fi dezvoltată cu 

ușurinţă în oricare altă variantă. 

Deasemenea stadiul cunoașterii, rod al unei ample consultări bibliografice interne și 

internaţionale, cuprinde suficiente aspecte care pot fi utilizate pentru adâncirea acestei 

cerecetări sau chiar pentru efectuarea altora complementare. Caracterul general al analizei 

poate suferi sub aspectul unor particularităţi subiective, dar principalele rezultate ale cercetării 

au fost validate prin publicarea-diseminarea datelor și concluziilor prin o serie de articole 

publicate în reviste din ţară și străinătate, indexate în baze de date internaţionale sau prin 

prezentarea de comunicări la o serie de conferinţe naţionale și internaţionale. 

Astfel, am publicat un numar de 30 (treizeci) de articole, din care 1 articol indexat în 

ISI Thomson Reuters (Emerging Sources Citation Index) și 29 de articole în reviste din ţară și 

din străinătate, indexate în baze de date internaţionale, am participat cu 4 (patru) lucrări și 

comunicări la conferinţe naţionale și internaţionale, seminarii și colocvii, lucrările publicate 

fiind citate în mai mult de 8 (opt) publicaţii indexate. 

În cadrul studiului doctoral mi s-a acordat premiul pentru rezultate științifice 

remarcabile în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/134197 “Performanţă şi excelenţă în 

cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, finanţat 

în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

(POSDRU). 
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3.Summary 

 

Through the economic and financial environment characterized by instability and 

context in which Romania, along with other Eurozone countries make efforts to recovery to 

overcome the effects of the financial crisis, GDP remains the baseline indicator that 

synthesizes the best results in any national economy. 

This paper "Models of Analysis of Correlation between GDP and Inflation - Deflation 

GDP Model" proposes an analytical approach to reflect the real evolution of the GDP from 

one year to another. 

The study includes the results of studies conducted doctoral research within the 

program and completes all the issues addressed in the list of works submitted and evaluated 

during the three years of research. 

Thus, the present thesis aims to highlight the phenomenon analysis of the dynamics of 

economic growth, gross domestic product by using statistical and econometric methods and 

models at the macroeconomic level. 

The comparative analysis of data obtained at the macroeconomic level it is important 

that the values recorded for gross domestic product (GDP), to be brought to a level of true 

comparability. This bringing macroeconomic indicator while the comparability of data is done 

by deflating. Deflation is to remove or adjust the current data of each period, taking into 

account the influence of inflation recorded in the respective periods. 

Inflation is a theory that was considered the greatest thinkers in economics. Link 

inflation with price levels has proved to be a turning point for humanity. Keynes's general 

theory of emergence in 1936 was considered when the monetarist assault on the quantity 

theory, which has dominated macroeconomics for decades. Appealing to the belief that the 
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uncommitted resources persistently contested the need Keynesian link between the amount of 

money and the general price level; moreover, supporting the overall evolution of prices may 

be determined by other causes than that of money supply in circulation. Over the evolution of 

national economies and savings in time, they met periods where I could talk about the great 

moments of crisis or inflation. Thus between 1970 and 1980 was considered, along with the 

Great Depression in the years 1929 to 1932, it was recorded the worst failure of the monetary 

policies of the twentieth century. 

Low inflation over this period exceeded 10% in all OECD countries, except Germany. 

The negative consequences of inflation have helped change the perception of inflation in 

terms of monetary policy makers. 

Surveys on economic conditions reveals the desire of citizens to live in a stable 

environment in terms of price developments. 

We can talk about price stability if, on average, prices neither increase (inflation) nor 

decrease (deflation) but remain stable over time. Economic theory and literature is replete 

with data analysis on the importance of price developments and the causes that led to the 

increase or decrease them. The European Union Treaty awarded the European Central Bank 

(ECB) mandate of maintaining price stability in Europe, defining the change that would be 

controllable inflation rate below 2%. 

Despite recognition of the need for price stability, the concept is debated regularly, 

which leads to a lack of consensus. All concerns about inflation have influenced the 

methodology for calculating price indices. 

Measurement errors inflation problem was addressed for the first time in 1961 in the 

US by the University of Chicago Commission, headed by George Stigler. Its main 

recommendation was to adopt a rigorous probabilistic methods for determining samples to be 

taken into account when price controls. 

In December 1996 Boskin Commission report was released, "Toward A More 

Accurate Measure of the Cost of Living", whose impact is recognized worldwide. 

The price index can be characterized as a factor that measures the relative change this value 

aggregates as a result of price changes. From this point of view relations for measuring price 

indices can be expressed as weighted average relative prices. Recall that the most important 

relative price weights are represented by Laspeyres index, Paasche index, Walsch index, 

respectively Tornqvist index. 
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These relationships used in calculating price indices are defined by their associated 

aggregates centralized in the national accounts system. 

Computing these relations has an important role as William Fleetwood had in 1707 

that changed some aspects of the value of money. Then Joseph Lowe in 1823 published a 

study on agriculture, trade and financial services compared to money and was the first to use 

the term weighted index, thus anticipating Laspeyres index. Lowe brought the innovation 

price index estimated using constant prices and taking into account the different demographic 

groups and their consumption, thus anticipating the modern concept of the consumer price 

index. In 1993 Diewert argues that "Lowe can be considered the father price indices". 

Laspeyres in the nineteenth century (1971), Paasche (1974) and then Marshall argued indices 

based chain to reach a reasonable size. 

Irving Fisher (1922) published "The Making of Index Numbers", which highlighted 

inflation and its influence on monetarist theory quantitatively. CONUS in 1924 published a 

study in which this foundation of economic theory and the cost of living index (COLI) 

measure changes in cost to maintain the same standard of living. 

Another important approach in the theory of large numbers was that of Divis (1926), which 

suggested that prices and quantities to modify the same effect. Inflation is used to measure 

consumer price indices (CPI), which are the most famous and price indices which measure 

price changes for goods and services in connection with possibilities for consumers. 

To ensure comparability of price indexes in Europe using harmonized index of 

consumer prices (HICP), calculated by all Member States of the European Union. We must 

also remember producer price indices (PPI), which measures changes in prices of trading 

products and services provided by domestic producers. 

The indicator and expresses the most consistent and comparability is the real 

purchasing power parity (PPP), which compares price levels between countries and regions. 

The evolution of the inflationary process in Romania and other countries has a certain real 

attributes on value obtained while the gross domestic product will, which really expresses the 

ability to determine how it evolved standard of living in our country. Having outlined in detail 

some issues raised by understanding the content and the calculation of inflation must make 

some remarks about deflation macroeconomic indicators. 

National accounts, and in this case we are talking about gross domestic product, are 

developed both in current prices and constant prices. The value of an aggregate constant price 
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is obtained by the process called deflation, in which the current price value is reported 

(dividing) the corresponding price index, in this case called deflator. 

 Constant price values are called "volume" and expresses the aggregate value if the 

subsidiary quantities must be multiplied by prices of the base year. Price indices used in our 

process can be deflating CPI, PPI, export and import price indices and other statistical 

quantities. 

In national accounts information from these sources are compared and integrated to 

arrive at a single measurement. 

The GDP deflator is used as a general measure of inflation as it covers all price 

changes in the economy, faced by the households, businesses and public administration. 

Deflator expenditures on final consumption of households is a measure of inflation at the 

consumer. 

In conducting thesis highlights the main aspects in line with the scientific objectives 

proposed structured as follows: acquiring state of knowledge regarding the complexity of the 

GDP, by disseminating a large number of papers and articles in the field and through 

consultation Romanian chief authors of publications and other distinguished authors from 

abroad. 

The thesis takes into account the correlation between gross domestic product and 

inflation, using mathematical and statistical and econometric methods for highlighting this 

correlation. Databases processed in this thesis were taken of the bases international: 

EUROSTAT and UNCTAD, the Statistical Yearbooks published by the National Institute of 

Statistics and annual reports published by the National Bank of Romania and the European 

Commission, the processed data is thus used substantiation practice models and econometric 

methods in Romania. 

Dissemination of research results through papers and articles published and / or 

presented at national and international conferences, in journals listed in international 

databases and ISI Thomson Reuters. 

Thesis structure aims issues highlighted in the very title of the paper "Models of 

analysis of the correlation between GDP and inflation - deflation GDP Model" as follows: 

-Model of deflating aggregates and expression in real GDP in comparable prices. 

- GDP - synthetic indicator of macroeconomic outcomes. 

-Use GDP benchmarking, its evolution and the effect of inflation. 

- Econometric models used in analysis of the correlation between GDP and inflation. 
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In the first chapter, "Model of Aggregates in Real Deflating. Expressing GDP in 

comparable prices", I approached theoretical concepts on deflation, the method used in 

determining the real expression of macroeconomic aggregates. I referred to the system of 

price indices used in the calculation of GDP and the use of macroeconomic indicators in the 

benchmarking, taking into account their expression in purchasing power parity. 

In the latest part of this chapter I approached the inflation measurement in reference to 

evaluating processes and measuring prices and volumes. 

In the second chapter entitled "Gross Domestic Product - A Synthetic Indicator of 

Macroeconomic Outcomes" I made a clarification regarding the essential elements of this 

macroeconomic indicator results. After a brief introduction to macroeconomic theory with 

references to issues relating to the calculation of gross domestic product and your content, I 

did clarify the regional, structural and sectoral; I remembered that GDP analysis, static or 

dynamic, must consider concrete possibilities. Here we identified elements for structural 

analysis to be performed. 

Also, as part of the second chapter I have achieved dynamic analysis of GDP in 2004-

2015. We presented the main aggregates of GDP, which is likely to ease the possibility of 

structural analysis, labor productivity, factor in GDP growth and GDP use for consumption 

and investment. I approached concepts that fall within the scope of the source of income, 

consumption of household and the available data sources from which it can calculate gross 

domestic product, can make analysis and at the same time can express opinions argue about 

the development trend of this indicator. 

In the final part of this chapter I made a comparative analysis of the evolution of GDP 

in Romania this indicator compared with developments in other Member States of the 

European Union. In this chapter he Theoretical aspects, which are subsequently considered in 

the comparative study on the indicator studied. 

In this chapter I focused my attention to this in detail a number of issues to facilitate 

understanding of the correlation analysis that we made between the GDP and inflation 

(inflation in general). I was normal, I went down to a concrete approach in connection with 

price indices that we talked about earlier this overview of the thesis (introduction). Once you 

have defined sensitive issues which were the basis for deflating data, we granted a place, I 

think, sufficiently high GDP deflator. I say that at the beginning synthesis made a more 

extensive, as I mentioned prices are the main deflator of GDP. Carefully, I defined issues and 
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deflating deflator, we presented statistical and mathematical formulas used and then I made a 

suggestive presentation, the data deflated. 

The final chapter presents the theory I analyzed, regarding the evolution of GDP in 

Romania in dynamics over a period of time, measured by deflating, that is brought to the 

needed comparability level. 

In the third chapter "Using GDP Benchmarking" we approached presentation of 

national accounts as a model for measuring and analyzing macroeconomic to create the 

possibility of understanding the national framework in which the production of goods and 

services, reflected in the final calculation of the main aggregates.  

I aimed to highlight the main aspects of the system used in the calculation and analysis 

of macroeconomic indicators. Of course, this method (SCN) of recorded data takes into 

account the totality of activities realized in the national economy and therefore we paid 

attention to elements relating to: national accounts, referring to the concept, structure and 

theoretical basis envisaged at measuring the economic activity at the macro level. 

The second issue concerns the scope of the non-financial accounts in national 

accounting, ie the source of the data recording obtained the national area. We paid special 

attention to the establishment and presentation of data sources, highlighting the main issues 

on the statistical unit calculation unit. We still paid attention to methods of expressing GDP in 

current prices and constant prices, the latter being the only way to provide dynamic analysis 

of GDP growth. We briefly introduced elements of national accounts and have synthesized 

the methods of calculation of the GDP. 

From this point of view from the structure and elements contained in the national 

accounts, we have clarified aspects of calculation of GDP by production method, expenses or 

income, and methods for calculation of GNP, PIN, PNN, VN and personal income.The use of 

either method depends on the available data, and the purpose of structural analysis gross 

domestic product. 

Next I made clarifications on the expression of GDP in constant prices by deflating 

noting that only we can bring this indicator to the possibility of dynamic comparability. We 

also addressed notions of quarterly national accounts system, as interim analysis indicator 

during the year or national accounts regional structural analysis in territorial ensure the 

achievement of this indicator. 
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The subject represented by the system of national accounts is submitted by a number 

of authors: Principles quantification and calculation system have regard to determination of 

the main indicators of results were acquired full study authors mentioned above. 

The fourth chapter "Analysis of the Effects of Inflation and Gross Domestic Product" 

focuses on the presentation of price indices as an important element in the calculation of GDP 

at current prices and constant prices of the calculation (comparable). Of course, these two 

aspects are necessary for static or dynamic analysis, but every time to analyze the territorial 

context and time. 

The price indices are widely analyzed in terms of content, methods of calculation and 

analysis, reaching thus the need to substantiate the method of calculation of GDP at constant 

prices. 

The inflation rate is presented in detail, pointing out the rules for calculating, 

presentation and especially how to use the deflating GDP. Deflation is actually the statistical 

procedure of transforming the GDP in current prices to constant prices, eliminating the effect 

of inflation. 

On the GDP deflator (consumer price index or the price index) calculation are 

presented relations, statistics and methodology for application in the GDP deflation. Next, I 

made a concrete analysis of the evolution of GDP using data deflated. 

This fourth chapter was completed by analyzing the effect of inflation and GDP 

growth by a concrete analysis. Thus, we created a series of compact data comprising GDP 

development on the one hand (resultant feature) and inflation on the other hand (characteristic 

factor). Analysis was conducted on the results recorded in the national economy and the 

inflation rate in the period 1990-2015. 

Chapter 5 of the thesis, entitled "Econometric Models Used to Analyze the Correlation 

Between GDP and Inflation", contains in fact the bulk of originality and thought on which we 

have insisted throughout the period of doctoral study. In fact in this chapter we consider the 

fact that what we stressed in a progressive and clarifying about the growth or evolution of 

GDP and actual results deflated, it must bedding studies based on data from statistical 

yearbooks and validate thinking that I had in mind. 

In this chapter I referred to the econometric models used, (about which I spoke in the 

previous chapter), but now we have explained in more detail to show that they can be used 

whenever we make an analysis comparative evolution of gross domestic product and inflation. 

Leaving behind the term inflation rate and I focused on the process of deflating or rather we 
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postulate that only by deflating the data can be compared over time and show the evolution of 

real GDP. 

Of course, the correlation between GDP and the inflation rate is one after which we 

determined the correlation coefficients showed me the degree of influence of inflation on the 

real level recorded comparable gross domestic product. You can tell a lot about these issues 

tell, but in the end I want to stress that we have concluded a research highlighting conclusions 

drawn from this study. 

The doctoral research we identified data referring to similar studies conducted by other 

researchers in Romania and other countries. 

Thus econometric modeling is approached and developed in works by such authors as 

DeGroot (2004), Hendry (1995), Spain (1986) which defined linear regression model as 

opposed to the Gaussian linear model. 

The regression model is presented Gourieroux small and Montfort (1996). 

Getting separation in integrated systems are described Karlger and Hartrup (1997), Heq and 

others (2002), which are expanded later Karlger. 

The inflation rate was analyzed by taking into account the results of Philips or through 

the work of Frisch (1997). 

Clemens and Henry (1999) presented a paper on macroeconomic developments. 

System of national accounts, gross domestic product, inflation, measuring macroeconomic 

approached and Sfeyer (2006), Goodwin (2008), Biji and others (2010), Anghelache and 

others (2007), Isaic-Maniu, Mitruţ, Voineagu (2005). 

The doctoral thesis has proposed and largely believe that realized the possibility of 

analysis between the evolution of GDP and inflation, thus revealing the influence of the 

inflationary process on the level recorded the representative results indicator, gross domestic 

product. 

Complexities related to "Comparative analysis of the inflation rate measured by 

deflating GDP" addressed in this research is a topic of interest in the context of globalization, 

the need to reduce existing disparities among member countries of the European Union and 

drive continuous process of development, economic and social each state. 

The study conducted as a result of the doctoral research, highlights a number of 

theoretical and practical aspects that should be considered by researchers when they propose 

to conduct dynamic analysis or comparison level recorded gross domestic product over a 

period of time. 
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From a theoretical perspective it was emphasized that GDP calculated in current prices 

can provide analysis of a country's economic development, represented by the level reached 

by the GDP, in current prices but only for that year. 

The study on the evolution of GDP and forecasts on macroeconomic developments in 

this indicator cannot be achieved only by deflating the data and indicator. 

In some papers appear references regarding deflating expenditure, which is a right step 

in ensuring deflating GDP because the system of the national accounts and GDP can be 

calculated by expenditure approach. 

GDP can also be calculated by income gains; it means that income yields deflated 

gross domestic product, also deflated. And I finally left that gross domestic product can 

calculate and production method, which requires consideration of synthetic gross added value. 

In other words, deflated by producer price index or gross value added provides a 

deflating the GDP itself. 

Another theoretical conclusion that I want to stress is that in relation to inflation itself, 

there are a number of theories that lead to statistical weighting different ways. Analyzing the 

evolutionary way, these concepts we present methods for calculating indicators that reflect 

inflation. 

It should be noted that there is a system in Eurostat for calculating price indices and so 

deflating unit and that applies equally in all Member States. When it comes to other countries 

who report statistics must follow carefully how to calculate the GDP and other 

macroeconomic indicators, because in this way to identify some differences, which must be 

considered when determining the data series. 

Presentation of National Accounts System as a genesis, content, concept and makes it 

easier to use the opportunity to those who want to use this finding computing relations, 

content accounts and all other elements necessary for building data series deflated. 

In other news, the paper has proposed and managed to achieve identification of econometric 

models to be used in analyzing the dynamics of GDP and comparative analysis of the 

evolution of inflation and GDP value. To validate this concept, we conducted analyzes based 

on concrete data sets that we built using data contained in statistical yearbooks INS and / or 

Eurostat. 

From a practical standpoint it has been verified that the theory on which I insisted 

applicable and relevant to macroeconomic analysis. It was emphasized that inflation has a 
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direct effect on GDP growth. Although the work has not proposed, but since there are 

sufficient data, which would be to have deflation, we can come to some misinterpretation. 

If the Romanian economy some process of "deflation" was produced, but this is not 

due to the natural evolution of prices but due to reduced value added tax which resulted in a 

high percentage keeps it the same price level or in cases of correctness, price reduction. By 

deflating resulting index is still helpful because it expresses that current prices have become 

smaller and then all get to adjust the data by deflating or rather the value of GDP. 

The paper sought to capture the evolving aspects to achieve its intended purpose, in 

this way every chapter of the thesis, a form sometimes explicit or implicit were presented 

conclusions drawn from the chapter in question comply presentation aspects. 

By the way we used econometric models can be concluded that they can be used in other 

types of correlation indicating that the function identified must be objectively determined. 

The thesis itself is sufficiently clear in that in addition to factors arising from the 

Cobb-Douglas function growth in gross domestic product, a comparison realistic objective 

cannot be achieved without deflating GDP. 

Like recommendations about the use of econometric methods in similar studies in the 

doctoral thesis, suggest more attention determining factors in identifying the variables taken 

into account, then, analyzes, as is clear from the research objective. 

Another relevant issue is on the computer system used to conduct research which, 

once implemented, provides the opportunity for future developments only if the database 

omits activities that could have an effect on the value of GDP. 

The model I think is open, meaning that as the work evolves or new elements, they can 

be adjusted by adjusting the database immediately. Also used the statistical and econometric 

models can be configured in other variations, but the stages of preparation, training and 

implementation remain basically the same. 

In this system we can follow the whole range of activities taking place in the national 

economy, both globally and structural elements. It is understandable that the components used 

to calculate the macroeconomic indicators of results (not only GDP), have deflated so that it 

can perform structural analysis objectives. These structural dynamic analysis can be done at 

the global indicator, territorial or quarterly items does both components (structure) and the 

global indicator. 
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Research can be extended, but I watched thinking and going through a personal 

conception of the content and level indicators studied the situation, which can be deployed 

easily in any other variant. 

Also present state of knowledge, the result of wide consultation and international 

bibliography comprises sufficient aspects that can be used to deepen the research of others or 

even to carry out complementary. The general nature of the analysis may suffer in terms of 

peculiarities subjective, but the main research results were validated by publishing, 

disseminating data and conclusions through a series of articles published in the country and 

abroad, indexed in international databases or by presenting research studies within national 

and international conferences. 

Thus, we published a total of thirty (30) items, of which 1 article indexed in ISI 

Thomson Reuters (Emerging Sources Citation Index) and 29 papers in the country and 

abroad, indexed in international databases, we participated 4 (four) works and papers at 

national and international conferences, seminars and symposia, published work is cited in 

more than eight (8) indexed publications.  

The doctoral study was awarded for remarkable scientific within POSDRU / 159 / 1.5 

/ S / 134 197 "Performance and excellence in Doctoral and Postdoctoral economic sciences 

research from Romania", financed under the Operational Programme Human Resources 

Development 2007-2013 (HRD). 


