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Rezumat 

 

 Principalul obiectiv al acestei teze de abilitare este reprezentat de prezentarea evoluției 

candidatei în calitate de cercetător științific, ulterior dobândirii titlului de doctor, prin susținerea 

în 2010 a tezei de doctorat intitulată “Asigurările sociale de sănătate în România – realități și 

perspective”, sub conducerea domnului Prof.univ.dr. Ioan E. Nistor. Pe parcursul carierei de 

cercetare, candidata a implementat cercetări științifice în complexul domeniu al finanțelor 

publice și corporative, acoperind o vastă paletă de tematici de cercetare. Având o pregătire 

educațională multidisciplinară ca Economist licențiat în specializarea Finanțe și Bănci și 

respectiv Inginer diplomat în Telecomunicații, evoluția cercetării candidatei este pluritematică. 

Activitatea sa de predare acoperă arii tematice variate asociate domeniului finanțelor, candidata 

susținând, începând cu anul 2006, activități didactice la disciplinele „Finanțele întreprinderii”, 

„Asigurări și protecție socială”, „Datoria publică”, „Gestiune financiară”, „Asigurări” și 

„Finanțe”, liniile de studiu română și engleză. Evoluția traseului de cercetare se concentrează pe 

mai multe direcții, surprinse prin capitolele tezei de abilitare: a) implicarea statului în dezvoltarea 

economică și atragerea de resurse de finanțare, b) asigurarea sănătății publice și finanțarea acestui 

sector (economia sănătății), c) gestiunea financiară a întreprinderilor și politici de guvernanță 

corporativă, precum și alte tematici de nișă, cum ar fi efectele economice ale corupției sau ale 

tehnologiei informației și altele. Evoluția în calitate de cercetător a candidatei a urmărit, în mod 

special, dobândirea unei experiențe de cercetare la nivel internațional, construită pas cu pas prin 

eforturi considerabile. Astfel, candidata s-a orientat cu precădere spre înregistrarea și publicarea 

rezultatelor cercetărilor sale în publicații de top (având 6 articole SSCI cu AIS > 0), în reviste și 

edituri internaționale de prestigiu (candidata a publicat articole în diverse reviste internaționale 

ISI/BDI dar și o carte și un capitol de carte la o editură internațională). Candidata a devenit, de-a 

lungul celor paisprezece ani de activitate, autor principal sau coautor la peste 40 de articole și 9 

cărți, participând la multiple conferințe internaționale în țară și în străinătate. Impactul științific al 

lucrărilor publicate constă în peste 200 de citări identificate până acum. Pentru obținerea acestor 

rezultate în cercetare, candidata s-a concentrat pe dezvoltarea abilităților dobândite în urma 

absolvirii studiilor postdoctorale din 2015, activând în echipe de lucru diverse la nivelul 

facultății. Această teză reunește principalele rezultate de cercetare ale candidatei.  
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 Prima parte a tezei de abilitare este dedicată Secțiunii I „Realizări științifice, 

profesionale și academice, pe direcții tematice disciplinare sau interdisciplinare”, secțiune care se 

dezvoltă în 4 capitole. 

 În primul capitol, „Contextul științific, profesional și academic”, este prezentată o 

scurtă biografie a candidatei. 

 În capitolul 2, „Politici economice și fiscale pentru dezvoltare economică - perspective 

financiare”, candidata tratează rolul economic al statului și intervenționismul acestuia în 

economie prin intermediul cheltuielilor și veniturilor încasate de acesta, impactul dimensiunii și 

eficienței guvernării asupra creșterii economice dar și impactul politicilor fiscale, și nu în ultimul 

rând, capitolul acoperă impactul corupției și al economiei subterane asupra prosperității 

economice. Câteva dintre studiile candidatei care stau la baza fundamentării acestui capitol sunt 

următoarele: Determinants of State Intervention: Evidence for the EU, publicat în Transylvanian 

Review of Administrative Sciences, The Reliance of Budgets of EU Member States on VAT 

Revenues. Implications in Crisis and Post-Crisis Periods publicat în jurnalul Argumenta 

Oeconomica, Do government arrangements matter for CEE countries’ growth? A two-piece 

puzzle perspective publicat în Applied Economics Letters, The Impact of Corruption and Shadow 

Economy on the Economic and Sustainable Development. Do They “Sand the Wheels” or 

“Grease the Wheels”? publicat în Sustainability dar și alte lucrări ISI Proceedings. 

 Capitolul 3, intitulat „Politici guvernamentale în domeniul economiei sănătății”, rezumă 

câteva abordări din domeniul economiei sănătății (engl. health economics) aflat într-o 

permanentă evoluție, domeniu de interes deosebit pentru candidată, asupra căruia și-a adus 

contribuțiile constant de-a lungul carierei. Acest capitol include studiile candidatei cu privire la 

impactul exercitat de diverși factori asupra stării de sănătate a populației, precum și diverse 

forme de cuantificare a stării de sănătate, metodelor de finanțare a sistemelor medicale mondiale 

și a factorilor determinanți ai cheltuielilor medicale, precum și o agregare a indicatorilor pentru a 

obține un indice de sănătate compozit. Dintre studiile aflate la baza acestui capitol, menționăm 

cartea publicată în urma studiilor postodoctorale: „Factori determinanţi ai stării de sănătate a 

populaţiei. Evidenţe empirice.”, Editura ASE București, precum și articolul publicat în The 

European Journal of Health Economics (Q2), “Corruption and health outcomes within an 

economic and cultural framework”. 
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  Capitolul 4, intitulat „Politici de guvernanță corporativă și implicații în dezvoltarea 

mediului de afaceri”, acoperă o parte dintre preocupările majore ale candidatei cu privire la rolul 

activităților de guvernanță corporativă și antreprenoriat asupra dezvoltării afacerilor, factori care 

determină evoluția antreprenoriatului și gestiunea financiară corporativă, în principal decizia de 

finanțare și decizia de distribuire a dividendelor la nivelul întreprinderilor. Lucrările incluse aici 

sunt diverse articole ISI Proceedings sau BDI ale candidatei dar și articolul Culture, 

Entrepreneurship and Economic Development. An Empirical Approach publicat în 

Entrepreneurship Research Journal. 

 A doua parte a acestei teze de abilitare conține Secțiunea II, „Planul de dezvoltare a 

carierei”, care include direcțiile viitoare de dezvoltare a candidatei în domeniile predării și 

cercetării. În ceea ce privește dimensiunea de cercetare a candidatei, direcțiile imediate se vor 

concentra pe determinarea impactului diferiților factori politici, socio-culturali, economici și 

tehnologici asupra stării de sănătate a națiunilor, cu particularizări legate de pandemia actuală de 

COVID-19 și efectele acesteia. Direcțiile de cercetare ale candidatei vor continua și prin 

contribuții la politicile de finanțare corporativă și de previziune financiară, dar și în sfera 

politicilor fiscale publice. 

 

 

 
 

 


