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REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE 

 

Teza de abilitare intitulată Analiza Creierului Financiar: Studii Empirice la Scară Largă 

privind Comportamentul Fiscal, Echilibrul Financiar și Performanța rezumă contribuțiile științifice 

ale candidatei Larissa-Margareta Bătrâncea în domeniul Finanțe după obținerea titlului de doctor. 

Teza de abilitare este structurată astfel:   

 Un sinopsis al realizărilor științifice ale candidatei;  

 Partea întâi, cuprinzând studiile empirice la scară largă realizate de către candidată pe 

parcursul anilor; 

 Partea a doua, conținând obiectivele de cercetare și didactice viitoare ale candidatei, 

prezentate, de asemenea, din perspectiva unor demersuri științifice și proiecte la scară largă. 

SINOPSIS AL REALIZĂRILOR  ŞTIINŢIFICE ALE CAND IDATEI  

Teza de abilitare conține ca preambul un rezumat al realizărilor științifice ale candidatei pe 

următoarele paliere: 1) educația și pregătirea interdisciplinară continuă; 2) experiența de cercetare 

și direcțiile de cercetare; 3) experiența didactică națională și internațională; 4) premiile, medaliile și 

distincțiile aferente activității de cercetare și didactice. 

În ceea ce privește parcursul educațional, Larissa Bǎtrâncea are o pregătire temeinică în 

domeniile Economie și Matematică. A obținut diploma de licență în Economie și diploma de master 

în Small business, ambele în calitate de șefă de promoție (media generală 10), diploma de licență în 

Matematică, diploma de master în Matematică aplicată și titlul de doctor în Economie la 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (România). Ulterior, candidata a absolvit un program 

post-doctoral în Economie coordonat de Academia Română (Bucureşti), cu cea mai mare medie 

generală (9,99) din totalul celor 134 de cercetători post-doctoranzi de la universităţi de prestigiu şi 

institute de cercetare din România. Recent, a absolvit masteratul de Neuroștiințe cognitive 

(învățământ de zi) la University of York, York (Marea Britanie), obținând calificativul „cu merit”. 

Larissa Bătrâncea a manifestat un interes constant pentru cele mai noi tendinţe în cercetarea 

ştiinţifică interdisciplinară. Astfel, ea a participat la diferite școli de vară, workshop-uri, serii de 

crash courses și a realizat studii în timpul stagiilor de cercetare pe tematici precum: Comportament 

fiscal (Universität Wien), Economie comportamentală (National Research University Higher School 

of Economics Moscow; Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala), Economie 

experimentală (Colorado State University; Humboldt University of Berlin; Pompeu Fabra 

University; University of Economics Bratislava; University of Brescia), Psihologie economică 

(Universität Wien), Neuroeconomie (Heidelberg University; University of Amsterdam), Anatomia 

creierului (University of York), Eye Tracking (University of Copenhagen), Programare în z-Tree 

(National Research University Higher School of Economics Moscow; University of Bologna), 
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Statistică (University of York). Aceste experiențe de cercetare au constituit nucleul în jurul căruia 

s-au dezvoltat direcțiile de cercetare ale candidatei. 

De-a lungul anilor, candidata a acumulat o experiență de cercetare considerabilă privind 

utilizarea metodelor de analiză a creierului financiar din perspectivă externă și din perspectivă 

internă, conturându-se astfel trei direcții de cercetare. Prima direcție de cercetare, aparținând 

perspectivei externe de analiză a creierului financiar, cuprinde studii subsumate Comportamentului 

fiscal. Astfel, utilizând date primare colectate prin intermediul experimentelor de laborator și 

chestionarelor, aceste studii vizează analiza percepţiilor, atitudinilor, opiniilor, nivelului de educație 

fiscală, comportamentului de (ne)conformare al contribuabililor persoane fizice, persoane juridice 

şi liber-profesioniştilor. A doua direcție de cercetare, aparținând perspectivei externe de analiză a 

creierului financiar, cuprinde studii subsumate Analizei financiare. Utilizând date secundare 

colectate din situațiile financiare și rapoartele anuale ale companiilor, din bazele de date întocmite 

și finanțate de către organizații internaționale, aceste studii vizează analiza echilibrului financiar pe 

termen scurt, a echilibrului financiar pe termen lung şi a performanței financiare a companiilor din 

diferite sectoare de activitate. Cea de-a treia direcţie de cercetare, aparţinând perspectivei interne de 

analiză a creierului financiar, se axează pe utilizarea metodelor specifice Neuroștiințelor cognitive  

în vederea examinării mecanismelor neuronale și fiziologice ale deciziilor financiare. 

Drept rezultat al unei activităţi intense de cercetare, lista publicaţiilor Larissei Bătrâncea 

include articole ştiinţifice, cărţi şi capitole în cărţi în calitate de autor, editor, recenzor de cărţi şi 

traducător.   

Până în acest moment, candidata a publicat 129 de articole ştiinţifice, dintre care 35 de articole 

în reviste indexate în Web of Science Core Collection ― Social Sciences Citation Index (SSCI), 

Science Citation Index Expanded (SCIE) sau Emerging Sources Citation Index (ESCI), după 

finalizarea doctoratului. Din totalul celor 35 de articole: 

 29 de articole sunt publicate în reviste indexate în Web of Science Core Collection ― Social 

Sciences Citation Index (SSCI) sau Science Citation Index Expanded (SCIE), astfel: 

- toate cele 29 de articole sunt publicate în reviste cu un scor absolut de influenţă (AIS) > 

0,15; 

- 9 articole sunt publicate în reviste indexate în Web of Science Core Collection, Core 

Economics, iar 20 de articole în reviste indexate în Web of Science Core Collection, 

Social Science & Science; 

- 13 articole sunt publicate în reviste care aparţin primei cuartile (Q1), 8 articole celei de-

a doua cuartile (Q2), 7 articole celei de-a treia cuartile (Q3) şi 1 articol celei de-a patra 

cuartile (Q4), potrivit ierarhiilor oficiale realizate pe baza scorului absolut de influenţă 

(AIS) sau a factorului de impact (IF) publicate în anul 2022 de către Ministerul 

Educaţiei; 

 6 articole sunt publicate în reviste indexate în Web of Science Core Collection ― Emerging 

Sources Citation Index (ESCI). 
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Candidata a publicat 39 de cărţi şi capitole în cărţi în limbile engleză, portugheză şi română, 

dintre care 28 după finalizarea doctoratului. Tematicile acestor publicaţii sunt: Analiza financiară, 

Comportamentul fiscal, Economia experimentală, Capitalul intelectual, Evaluarea companiei, 

Auditul financiar, Teoria jocurilor, Etica în afaceri.  

Referitor la impactul cercetării, publicaţiile ştiinţifice ale candidatei au generat până acum 

peste 344 de citări în Web of Science Core Collection (h-index 13), peste 1.513 citări în Google 

Scholar (h-index 20) şi peste 388 de citări în Scopus (h-index 11). Citările înregistrate în Web of 

Science Core Collection includ numeroase categorii: Economics; Business, Finance; Business; 

Management; Psychology; Mathematics; Interdisciplinary Social Sciences; Multidisciplinary 

Sciences; Political Science; Political Administration; Computer Science, Artificial Intelligence; 

Computer Science, Theory & Methods; Engineering, Industrial; Energy & Fuels; Environmental 

Sciences; Law. Dintre toate publicațiile candidatei, trei articole sunt menționate ca fiind foarte citate 

în revistele în care au apărut. Prin urmare, studiul Batrancea et al. (2019) publicat în Journal of 

Economic Psychology este cel mai citat articol al revistei din anul 2019 până în prezent și se numără 

printre cele mai populare articole ale revistei. Studiul Bătrâncea (2021a) publicat în revista 

Mathematics figurează printre cele mai citate articole din domeniul Matematică publicate în anul 

2021. Conform datelor oferite de către Web of Science Core Collections, studiul Bătrâncea, Rus, 

Masca și Morar (2021) publicat în revista Energies are un număr de citări „peste media citărilor 

tuturor publicațiilor din același an”. 

În ceea ce priveşte proiectele de cercetare ştiinţifică, Larissa Bătrâncea a fost director sau 

membru în 37 de proiecte internaţionale şi naţionale, dintre care 36 au fost obţinute după finalizarea 

doctoratului. Aceste proiecte au fost finanţate de către: Banca Mondială; Uniunea Europeană; 

Consiliul pentru Dezvoltare Ştiinţifică şi Tehnologică – CNPq, Brasília (Brazilia); Consiliul pentru 

Dezvoltare Ştiinţifică şi Tehnologică, Lisabona (Portugalia); Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

São Paulo (Brazilia); Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior 

(CNCSIS); Universitatea Babeş-Bolyai.           

Candidata a acumulat o experienţă bogată în coordonarea echipelor internaţionale de 

cercetători provenind din medii economice, sociale, politice şi culturale extrem de diferite. Per 

ansamblu, de-a lungul anilor, Larissa Bătrâncea a colaborat în cadrul a numeroase proiecte cu 

profesionişti şi cercetători ştiinţifici afliliaţi la 123 de universităţi, institute de cercetare şi organizaţii 

după cum urmează: Europa (e.g., Tilburg University, Universität Wien, London School of 

Economics and Political Science, Nottingham University, University of Leeds, University of 

Cologne, University of Trento), America de Nord (e.g., Princeton University, University of 

Michigan, Texas A&M University), America de Sud (e.g., Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

Universidad de las Américas Puebla, Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín), Africa 

(e.g., American University in Cairo, University of Cape Town, University of Pretoria), Asia (e.g., 

Bar-Ilan University, Dongguk University – Seoul, Kochi University of Technology), Australia şi 

Oceania (e.g., Queensland University of Technology, Victoria University of Wellington). De 

asemenea, candidata a colaborat cu cercetători de la cinci universitaţi britanice de prestigiu incluse 
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în Russel Group: London School of Economics and Political Science, University of Exeter, 

University of Leeds, University of Nottingham, University of York.        

În cadrul proiectelor realizate, studiile empirice la scară largă au implicat cercetători afiliaţi 

la 101 universităţi, institute şi organizaţii la nivel mondial. Din perspectiva prezentei teze de 

abilitare, studiile la scară largă constituie demersuri ştiinţifice definite prin următoarele atribute: 1) 

includ eşantioane mari, formate din contribuabili persoane fizice şi juridice, cercetători, profesionişti 

din domeniul afacerilor, studenţi la nivel licenţă, masterat sau doctorat, variind de la circa 700 de 

participanţi până la aproape 15.000 de participanţi; 2) datele empirice sunt colectate într-o 

multitudine de ţări (e.g., 11, 44) din întreaga lume, în cazul datelor primare, şi de la 3 la 193 de ţări 

şi teritorii, în cazul datelor secundare; 3) din perspectiva perioadei de analiză, aceste studii la scară 

largă sunt atât transversale, cât şi longitudinale, cele din urmă întinzându-se pe câteva decenii; 4) 

studiile presupun coordonarea unor echipe internaţionale de cercetare, unele dintre acestea incluzând 

zeci de cercetători reputaţi de la universităţi de prestigiu, profesionişti cu experienţă sau cercetători 

debutanţi, care au contribuit substanţial la dezvoltarea domeniilor Finanţe şi Economie.         

Printre cele mai relevante studii la scară largă se numără:  

 Cel mai amplu studiu la nivel mondial privind comportamentul fiscal şi testarea modelului 

pantei alunecoase, organizat în 44 de ţări de pe 5 continente şi publicat în Journal of Economic 

Psychology în anul 2019 (candidata este primul autor şi autor corespondent); 

 Cel mai amplu studiu la nivel mondial privind testarea modelului pantei alunecoase pe un 

eşantion de persoane fizice autorizate din 11 ţări de pe 4 continente, publicat în revista Financial 

Innovation în anul 2022 (candidata este primul autor şi autor corespondent); 

 Un studiu ştiinţific privind comportamentul fiscal realizat pe un eşantion de peste 1.000 de 

liber-profesionişti şi studenţi, publicat în Journal of Economic Behavior & Organization în anul 

2022 (candidata este primul autor);  

 O carte editată şi intitulată „Behavioural Public Finance: Individuals, Society, and the 

State” (alături de M. Erdoğdu şi S. Çevik), publicată de Editura Routledge în anul 2021, care 

reuneşte 48 de cercetători internaţionali în calitate de autori şi promotori ai cărţii (candidata este al 

doilea editor).    

În timpul coordonării studiilor la scară largă, Larissa Bătrâncea s-a specializat în pregătirea 

documentelor oficiale necesare pentru obţinerea acordului din partea comisiilor de etică privind 

organizarea studiilor ştiinţifice cu subiecţi umani şi colectarea datelor primare într-un context 

intercultural. În unele ţări incluse în studiile la scară largă (i.e., Australia, Brazilia, Canada, Egipt, 

Irlanda, Pakistan, Africa de Sud, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii), 

candidata şi coautorii provenind din ţările respective au iniţiat proceduri de obţinere a acordului din 

partea comisiilor universitare de etică pentru demararea colectării datelor empirice. În scopul 

colectării datelor la American University of Sharjah (Emiratele Arabe Unite), candidata a susținut 

și promovat examenul National Institutes of Health Office of Extramural Research (NIH) solicitat 

de către comisia de etică a universităţii respective. Candidata a fost de asemenea implicată în 

procesul de obținere a acordului din partea YNiC Research Ethics Committee, University of York, 
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York (Marea Britanie) pentru organizarea unui experiment cu subiecți umani în domeniul 

Neuroștiințelor cognitive.  

Candidata activează în calitate de editor academic la revista PLOS ONE, editor invitat la 

revistele Mathematics şi Sustainability şi editor al publicaţiilor IJOPEC. Larissa Bătrâncea este 

recenzor academic pentru 45 de publicaţii de prestigiu, precum: Journal of Economic Psychology, 

Journal of Economic Behavior & Organization, Financial Innovation, American Political Science 

Review, PLOS ONE, Frontiers in Psychology, Journal of International Development, BMC Public 

Health, Social Indicators Research, Journal of the Knowledge Economy.  

Candidata a avut calitatea de keynote speaker, invited speaker, chair, convenor sau participant 

în cadrul a peste 100 de evenimente ştiinţifice, de la conferinţe internaţionale, congrese, evenimente 

de lansare de carte, workshop-uri, webinarii, şcoli de vară până la seminarii de cercetare, paneluri, 

serii de crash courses şi mese rotunde. Astfel, a susţinut prezentări în format fizic sau online în 

campusuri din numeroase orașe din întreaga lume (e.g., Barcelona, Brescia, Brno, Bucureşti, Cluj-

Napoca, Copenhaga, Fort Collins, Granada, Istanbul, Lahore, Marsilia, Moscova, Puebla, São Paulo, 

Viena, Uppsala), în limbile engleză, franceză, italiană, portugheză şi spaniolă. 

Larissa Bătrâncea are o vastă experienţă didactică la nivel naţional şi internaţional acumulată 

în calitate de Visiting Professor, Invited Lecturer, trainer şi organizator de evenimente ştiinţifice 

dedicate studenţilor. A primit invitații de a fi Visiting Professor (în afara programelor Erasmus) din 

partea universităţilor din America de Nord, America de Sud şi Europa. Astfel, a fost Visiting 

Professor la Universidad de las Américas Puebla, Departamentul de Bănci şi Investiţii, Puebla 

(Mexic), în perioada 2021−2022. De asemenea, a fost Visiting Professor la Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, São Paulo (Brazilia), în 2015 şi 2017 şi la Università degli Studi di Brescia, 

Brescia (Italia), în perioada 2008−2011. Candidata a fost Invited Lecturer la numeroase şcoli de vară 

organizate pentru studenţi români, internaţionali şi profesionişti din domeniul afacerilor de către 

Università degli Studi di Brescia, Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul de Cooperări 

Internaţionale al Universităţii Babeş-Bolyai, evenimente desfăşurate în limbile engleză, română şi 

italiană. 

Pentru a-i implica activ pe studenţii de la nivel licenţă, masterat şi doctorat în viața academică, 

pentru a contribui la îmbunătățirea nivelului lor de educaţie financiară şi pentru a dezvolta abilităţile 

antreprenoriale în rândul actualilor şi viitorilor oameni de afaceri, Larissa Bătrâncea a inițiat și 

coordonat peste 60 de proiecte şi evenimente ştiinţifice incluzând conferinţe internaţionale şi 

naţionale, workshop-uri, webinarii, lansări de carte, competiții naționale studențești, serii de crash 

courses, programe de internship, cluburi studenţeşti, interviuri, mese rotunde şi proiecte care au 

facilitat accesul studenţilor la materiale ştiinţifice şi cursuri academice. La aceste evenimente au 

participat în calitate de vorbitori principali cadre didactice de renume la nivel naţional şi 

internaţional, cercetători și oameni de afaceri de elită.  

În prima parte a anului 2022, candidata a realizat o serie de cinci interviuri online având drept 

invitaţi speciali cercetători renumiți la nivel internaţional şi profesionişti din domeniul economic şi 

al afacerilor. Aceste interviuri se adresează studenţilor interesaţi să-și dezvolte abilităţile 



  

6 

antreprenoriale şi de analiză financiară, în vederea administrării cu succes a afacerilor pe o piaţă 

globală. Invitaţii speciali au împărtăşit o multitudine de idei din vasta lor experienţă privind 

abilităţile financiare şi de management necesare viitorilor antreprenori. Seria interviurilor a inclus 

următorii invitaţi:          

 VITO TANZI, Preşedinte Onorific al International Institute of Public Finance, München 

(Germania); 

 JAMES ALM, Profesor Emerit, Tulane University, New Orleans (SUA), Preşedinte al US 

National Tax Association, Washington, DC (SUA); 

 MORRIS ALTMAN, Decan & Chair Professor of Behavioural and Institutional Economics & 

Co-Operatives, University of Dundee, School of Business, Dundee (Marea Britanie); 

 SCOTT MOELLER, Professor in the Practice of Finance, City University of London, Bayes 

Business School, Londra, Marea Britanie, cu o vastă experiență de management la instituţii 

financiare precum Morgan Stanley (Germania, Japonia, SUA), Deutsche Bank şi Booz Allen & 

Hamilton Management Consultants;    

 DANIEL CORNEL POP, Chief Executive Officer la Guinea Alumina Corporation, Conakry 

(Guineea), având o experienţă bogată datorită colaborării cu unele dintre cele mai importante 

companii ale industriei miniere globale precum Rio Tinto, BHP, London Mining, African Minerals 

și fiind membru al Institution of Engineers Australia, o organizaţie de prestigiu a profesioniştilor în 

inginerie la nivel internaţional.  

Per ansamplu, activităţile didactice şi de cercetare i-au adus candidatei un total de 40 de premii, 

medalii şi distincţii din partea Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills 

(TISIAS), International Federation of Inventors’ Association (IFIA), Comitetului de Organizare al 

International Conference on Research in Business, Management and Economics (ICRBME), 

Ministerului Educaţiei din România, Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (AFER), 

Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), Universităţii Babeş-Bolyai 

şi Consiliului Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai. Din totalul premiilor, medaliilor şi 

distincţiilor, 28 au fost obţinute după susţinerea tezei de doctorat pentru diferite realizări:  

 11 premii şi distincţii pentru cercetare ştiinţifică şi publicaţii ştiinţifice în reviste de 

prestigiu; 

 7 premii şi distincţii pentru excelenţă în cercetare şi în coordonarea studenţilor; 

 4 medalii de aur, 1 medalie de argint şi 1 medalie de bronz pentru inovare în cercetare; 

 1 premiu pentru cea mai bună prezentare în cadrul conferinţei ICRBME 2022 de la Viena; 

 1 premiu pentru încorporarea tehnologiei digitale în procesul didactic şi dezvoltarea 

abilităţilor antreprenoriale în rândul studenţilor; 

 1 distincţie pentru debut profesoral; 

 1 distincţie pentru sprijinirea activă a procesului de internaţionalizare a Universităţii Babeş-

Bolyai. 

Următoarele paragrafe detaliază structura celor două părţi ale tezei de abilitare.  
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PARTEA 1: CONTRIBUŢII ŞTIINŢIF ICE PRIVIND COMPORTAMENTUL FISCAL, ECHILIBRUL 

FINANCIAR ŞI PERFORMANŢA  

Prima parte a tezei de abilitare, formată din trei capitole, include contribuţiile ştiinţifice ale 

candidatei privind tematici referitoare la percepţii, atitudini şi comportament fiscal, echilibru 

financiar, performanţă financiară şi decizii financiare.     

CAPITOLUL 1: STUDII EMPIRICE INTERCULTURALE LA SCARĂ LARGĂ PRIVIND COMPORTAMENTUL 

FISCAL  

Capitolul 1 abordează studii privind Comportamentul fiscal al contribuabililor, având în 

vedere rolul pe care îl deține colectarea obligaţiilor fiscale în dezvoltarea societăţii și în 

îmbunătățirea standardului de viaţă al cetăţenilor. Pornind de la această realitate, Comportamentul 

fiscal poate fi definit drept modul în care contribuabilii, ale căror percepţii şi atitudini sunt modelate 

sub influenţa unor factori endogeni şi exogeni, decid să acţioneze față de obligaţiile fiscale, să 

reacţioneze la politicile fiscale şi la măsurile autorităţilor de gestionare a banilor publici și să 

interacţioneze cu autorităţile şi cetăţenii în cadrul acestui ciclu perpetuu.       

Prima secţiune a capitolului sintetizează o serie de rezultate empirice obținute pe baza unui 

model relevant din domeniul comportamentului fiscal, i.e., modelul pantei alunecoase. Acesta este 

un instrument conceptual care încorporează diferite perspective ale conformării fiscale, de-a lungul 

a două dimensiuni: încrederea în autorităţi şi puterea autorităţilor. Potrivit modelului, dimensiunea 

încrederii în autorităţi este definită drept percepţia contribuabililor potrivit căreia autorităţile fiscale 

acţionează cu bunăvoință şi pentru binele comun al cetăţenilor. Dimensiunea puterii autorităţilor 

este definită drept percepţia contribuabililor potrivit căreia autorităţile fiscale au capacitatea de a 

detecta şi sancţiona frauda fiscală. Ideea centrală a acestui model constă în faptul că fiecare dintre 

aceste două dimensiuni generează un anumit tip de conformare fiscală. Astfel, încrederea în 

autorităţi generează conformarea fiscală voluntară, iar puterea autorităţilor generează conformarea 

fiscală silită. Literatura de specialitate identifică numeroase raţiuni pentru care contribuabilii pot 

decide să se conformeze voluntar sau silit, dar şi faptul că astfel de raţiuni sunt parte integrantă a 

uneia dintre cele două dimensiuni ale modelului pantei alunecoase.       

PRIMUL STUDIU  

Cel mai amplu studiu la nivel mondial utilizând modelul pantei alunecoase a fost publicat în 

Journal of Economic Psychology şi a fost coordonat de către candidată. Studiul a inclus o echipă 

internaţională formată din 59 de coautori de la 62 de universităţi, institute şi organizaţii din întreaga 

lume. Cercetarea a inclus un eşantion de 14.509 participanţi din 44 de ţări de pe 5 continente și a 

utilizat un chestionar aplicat în 25 de limbi diferite. Ţările au fost selectate astfel încât să acopere 

cel mai larg spectru de caracteristici economice, sociodemografice, politice sau culturale. În ceea ce 

priveşte modalitatea de colectare a datelor, studiul a presupus utilizarea tehnicii scenariilor 
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experimentale, în care nivelurile încrederii în autorităţi şi puterii autorităţilor au variat între scăzut 

şi ridicat.  

Referitor la analiza statistică a datelor, studiul a utilizat modelarea multi-nivel cu efecte fixe 

şi efecte variabile. Rezultatele empirice au confirmat ipotezele modelului pantei alunecoase la 

nivelul întregului eşantion, precum şi impactul esențial al încrederii şi puterii asupra conformării 

fiscale. Pentru majoritatea ţărilor din eşantion, conformarea fiscală voluntară a crescut pe fondul 

încrederii ridicate în autorităţi şi a puterii ridicate a autorităţilor. În cazul conformării silite, un nivel 

ridicat al încrederii dublat de un nivel ridicat al puterii au determinat scăderea intenţiilor de 

conformare silită, comparativ cu situaţia în care doar nivelul ridicat al puterii a fost luat în 

considerare. Aceeaşi combinaţie încredere ridicată ‒ putere ridicată a redus considerabil intenţiile 

de fraudă fiscală. Rezultatele evidenţiate prin intermediului analizei multi-nivel sugerează faptul că 

raţiunile care stau la baza conformării voluntare au o răspândire mai largă la nivel global decât cele 

care stau la baza conformării silite. Mesajul principal adresat autorităţilor guvernamentale este faptul 

că acestea ar trebui să elaboreze strategii de conformare fiscală adaptate la specificul naţional. Astfel, 

statele care înregistrează niveluri scăzute de încredere şi putere s-ar putea confrunta cu fraudă fiscală 

la scară largă în situaţia în care autorităţile nu ar veni în întâmpinarea nevoilor esențiale ale 

contribuabililor privind protecţia socială și echitatea. Statele cu niveluri ridicate de încredere şi 

putere ar trebui să continue implementarea unor politici fiscale eficiente, eficace şi mai puţin 

birocratice, să susțină aplicarea reglementărilor de încurajare a mediului de afaceri şi să implice 

contribuabilii (persoane fizice, juridice, liber-profesionişti) în procesul de adaptare a politicilor 

fiscale la cerințele societății.           

Acest studiu a fost citat în editorialul semnat de Alós-Ferrer and Yechiam (2020), redactori-

şefi ai publicaţiei ştiinţifice Journal of Economic Psychology, cu ocazia aniversării a 40 de ani de 

existenţă a revistei. Studiul este cel mai citat articol dintre toate articolele publicate în această revistă 

începând cu anul 2019 (https://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-psychology/most-

cited-articles) şi este inclus în lista celor mai populare manuscrise publicate în această revistă. Până 

în prezent, acest articol a înregistrat peste 118 citări în numeroase reviste de prestigiu și categorii 

Web of Science Core Collection. Publicarea acestui articol a fost menționată în newsletter-ul 

Consorțiului Universitaria (ediția ianuarie 2020) și în Kemmy Business School Research Bulletin, 

University of Limerick, Irlanda (ediția februarie 2020).                

AL DOILEA STUDIU  

Un studiu la fel de amplu privind testarea modelului pantei alunecoase în rândul persoanelor 

fizice autorizate, coordonat de candidată, a fost publicat în revista Financial Innovation. Această 

revistă este situată pe primul loc în ierarhia Web of Science Core Collection – categoria Social 

Sciences, Mathematical Methods şi pe locul 8 în ierarhia Web of Science Core Collection – categoria 

Business, Finance în funcţie de factorul de impact. Studiul a presupus coordonarea unei echipe 

internaţionale de 19 coautori afiliaţi la 18 instituţii de pe patru continente. Cercetarea ştiinţifică a 

implicat 2.786 de contribuabili liber-profesionişti din 11 ţări, fiind cel mai mare studiu privind 

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-psychology/most-cited-articles
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-psychology/most-cited-articles
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modelul pantei alunecoase efectuat pe această categorie de contribuabili din Europa, America de 

Sud, Africa de Vest şi Africa de Est, Asia de Vest. Colectarea datelor a presupus modificarea 

nivelului încrederii în autorităţi şi puterii autorităţilor cu ajutorul unui scenariu experimental.  

În ceea ce privește analiza statistică a datelor, atitudinile de conformare fiscală ale 

contribuabililor au fost examinate cu ajutorul analizei de varianţă frecventistă şi bayesiană. Pe lângă 

noutatea abordării metodologice de analiză, studiul este important deoarece se axează pe 

contribuabilii liber-profesionişti care interacţionează cu autorităţile fiscale mult mai frecvent 

comparativ cu persoanele fizice. În plus, această cercetare pune în evidență câteva diferenţe privind 

conformarea fiscală dintre contribuabilii provenind din ţări post-comuniste (cinci state din eşantion) 

şi contribuabilii din ţări non-post-comuniste (şase state din eşantion). Conform predicţiilor, ipotezele 

modelului pantei alunecoase au fost confirmate. Totodată, participanţii din ţările non-post-

comuniste au indicat un nivel mai ridicat al intenției de fraudă fiscală şi un nivel mai scăzut al 

intenţiilor de conformare fiscală în comparație cu participanţii din ţările post-comuniste. Din 

perspectiva acestor rezultate, autorităţile fiscale ar putea decela motivele care stau la baza deciziilor 

contribuabililor liber-profesionişti de a (nu) achita obligaţiile fiscale şi ar putea elabora politici 

corespunzătoare bazate pe constrângere şi/sau cooperare. Având o perspectivă clară asupra 

strategiilor adecvate categoriei contribuabililor liber-profesionişti, autorităţile ar putea economisi 

resurse financiare şi temporale substanţiale pe termen lung.              

AL TREILEA STUDIU  

Un alt studiu care a testat modelul pantei alunecoase a fost publicat în Journal of Economic 

Psychology. Acesta a utilizat un eşantion de 1.319 participanţi din Austria, Ungaria, România şi 

Rusia, patru state europene diferite din punct de vedere economic şi cultural. Acesta este cel mai 

citat studiu dintre publicațiile candidatei, iar până în prezent articolul a acumult peste 375 de citări 

în diferite reviste de prestigiu, din categorii diverse aparținând Web of Science Core Collection.  

Cercetarea a utilizat analiza multivariată a varianţei cu sau fără covariate. Prin intermediul 

tehnicii de scenariu experimental cu variaţii ale nivelului încrederii în autorităţi şi puterii 

autorităţilor, studiul a măsurat atitudinile de conformare fiscală ale participanţilor şi a confirmat 

ipotezele modelului pantei alunecoase. Astfel, încrederea în autorităţi şi puterea autorităţilor s-au 

dovedit a fi factori esențiali în procesul de conformare fiscală. Referitor la ţările incluse în eşantion, 

rezultatele au indicat faptul că participanţii din Rusia au înregistrat cel mai scăzut nivel de 

conformare voluntară, în vreme ce participanţii din România au înregistrat cele mai scăzute intenţii 

de fraudă fiscală. Participanţii din Austria au raportat cel mai ridicat nivel de conformare silită, iar 

nivelul lor de conformare voluntară a rămas constant, indiferent de condiţiile experimentale. Studiul 

întăreşte ideea potrivit căreia autorităţile fiscale trebuie să îmbunătățească percepţiile privind 

încrederea şi puterea în autorități în funcţie de specificul fiecărei țări. Per ansamblu, autorităţile sunt 

chemate să stimuleze încrederea cetăţenilor prin intermediul unor sisteme fiscale bazate pe 

corectitudine şi politici care să răspundă cerințelor și exigențelor cetățenilor. În astfel de sisteme, 
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achitarea voluntară a obligaţiilor fiscale ar putea deveni un comportament predominant, iar bugetul 

public ar beneficia pe termen lung de pe urma conformării prin creșterea gradului de colectare.       

AL PATRULEA STUDIU  

Al patrulea studiu din sfera modelului pantei alunecoase a fost publicat în Journal of Economic 

Behavior and Organization. A fost realizat pe un eşantion de 422 de contribuabili liber-profesionişti 

şi 599 de studenţi din Polonia. Studiul a analizat diferenţele de atitudini privind frauda fiscală dintre 

liber-profesionişti şi studenţi în contextul modelului pantei alunecoase, i.e., ca răspuns la 

modificarea nivelurilor de încredere în autorităţi şi de putere a autorităţilor.  

Analizele statistice efectuate au inclus analiza de varianţă (ANOVA) şi regresii folosind 

metoda celor mai mici pătrate (OLS). Rezultatele empirice au evidenţiat diferenţe în atitudinile față 

de frauda fiscală, astfel că studenţii au indicat un nivel mai ridicat al intenţiilor de neconformare 

decât participanţii liber-profesionişti. În acest context, sporirea puterii autorităţilor ar creşte 

considerabil nivelul de conformare fiscală în rândul studenţilor, în vreme ce creşterea încrederii în 

autorităţi ar genera un efect similar în rândul liber-profesioniştilor. Pornind de la rezultatele empirice, 

autorităţile fiscale ar putea elabora strategiile de conformare fiscală în funcţie de categoria în care 

se încadrează contribuabilii (liber-profesionişti vs. studenţi). În plus, strategiile de monitorizare a 

gradului de colectare nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe măsuri de constrângere, întrucât astfel de 

abordări ar putea declanşa aşa-numitul „efect de bumerang” al utilizării excesive a puterii (i.e., 

reacţie adversă faţă de sancţiunile fiscale). Soluţia pentru contracararea unui astfel de efect aparține 

autorităţilor care pot adopta o viziune pe termen lung axată în principal pe îmbunătăţirea percepţiei 

încrederii şi într-o mai mică măsură pe îmbunătăţirea percepţiei puterii.      

AL CINCILEA STUDIU  

Studiul publicat în revista Eastern European Economics analizează gradul în care educaţia 

fiscală poate influenţa atitudinile de conformare fiscală a 358 de contribuabili români. Cercetarea 

utilizează o abordare metodologică variată, care include analiza de corespondență, indicii de 

polaritate, indicii de neutralitate, construirea unui indice al educaţiei fiscale, analiza de moderare. 

Rezultatele empirice au scos în evidență faptul că participanţii deţineau suficiente cunoştinţe pentru 

a face diferenţa între „impozit”, „taxă” şi „contribuţie socială obligatorie”, trei concepte esenţiale 

ale sistemului fiscal naţional. Indicele de educaţie fiscală a scos la iveală un nivel mediu al 

cunoştinţelor şi abilităţilor fiscale ale participanţilor, care au obţinut scoruri mai scăzute atunci când 

li s-au adresat întrebări cu privire la impozitarea consumului, venitului şi profitului companiilor (în 

conformitate cu alte studii din literatura de specialitate). Per ansamblu, participanţii care au indicat 

reprezentări sociale neutre referitoare la fiscalitate au înregistrat niveluri mai ridicate ale educaţiei 

fiscale şi ale conformării fiscale voluntare. Rezultatele empirice sugerează faptul că sporirea 

conformării fiscale voluntare reprezintă o strategie eficientă și eficace pentru autorităţile fiscale 

preocupate de optimizarea pe termen lung a beneficiilor şi costurilor conformării. De altfel, 

nivelurile ridicate de conformare fiscală voluntară favorizează stabilitatea piețelor financiare care se 
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pot dezvolta pe fondul atragerii de investitori. Dat fiind faptul că rezultatele studiului indică existenţa 

unei legături între educaţia fiscală şi conformarea voluntară, îmbunătăţirea educaţiei fiscale ar putea 

genera numeroase beneficii pentru cetățeni și societate în ansamblul ei.       

AL ŞASELEA STUDIU  

Primul capitol al tezei abordează de asemenea relaţia dintre conformarea fiscală şi numeroase 

variabile socio-economice, examinată de către candidată şi coautorii săi în cadrul unor articole 

ştiinţifice publicate în reviste de prestigiu. Prin urmare, studiul publicat în revista Social Indicators 

Research a analizat impactul economiei subterane asupra corupţiei pe un eşantion de 193 de ţări şi 

teritorii din întreaga lume. Metodologia de analiză a presupus utilizarea analizei de moderare cu 

ajutorul metodei de reeşantionare bootstrap (i.e., bias-corrected and accelerated bootstrapping). 

Potrivit rezultatelor empirice, relaţia semnificativă dintre economia subterană şi corupţie a fost una 

de complementaritate în contextul în care variabile socio-economice precum independenţa justiției, 

eficiența serviciilor forţelor de ordine, nivelul dezvoltării umane şi libertatea mediului de afaceri au 

avut rolul de variabile moderator. Prin urmare, analizele au indicat faptul că, în statele şi teritoriile 

cu sisteme juridice independente, cu o aplicare eficientă a legislației privind ordinea publică, cu 

niveluri ridicate ale dezvoltării umane şi medii de afaceri atractive, un nivel scăzut al economiei 

subterane este dublat de un nivel scăzut al corupţiei.    

VOLUME PUBLICATE SUB EGIDA EDITURILOR ROUTLEDGE ȘI SPRINGER 

Primul capitol se încheie prin prezentarea câtorva detalii referitoare la o carte editată şi la un 

capitol în carte, ambele publicate la editurile de prestigiu internaţional Routledge şi Springer. Cartea 

editată și publicată sub egida Routledge tratează domeniul Finanţelor publice comportamentale, 

luând în considerare dimensiunile politice, sociale şi comportamentale ale deciziilor economice. 

Structurată în trei părţi, cartea cuprinde: 1) consideraţii teoretice privind Finanţele publice 

comportamentale; 2) particularităţi privind Comportamentul fiscal din perspectivă juridică; 3) opt 

studii empirice axate pe Comportamentul fiscal în state precum Austria, Germania, Irlanda, Italia, 

România, Suedia, Turcia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii. Capitolul publicat în cartea 

apărută la Editura Springer propune ideea unui comportament sustenabil de conformare fiscală 

pentru România şi Brazilia, ca viitoare și actuale economii emergente.      

CAPITOLUL 2: STUDII EMPIRICE LA SCARĂ LARGĂ PRIVIND ECHILIBRUL FINANCIAR ŞI PERFORMANŢA  

Capitolul 2 prezintă rezultatele unor cercetări privind echilibrul financiar şi performanţa 

financiară ale unor companii de top din numeroase industrii.   

PRIMUL STUDIU  

Capitolul debutează cu un studiu publicat în revista Mathematics, care a analizat influenţa 

presiunii fiscale asupra echilibrului financiar pe un eşantion de 88 de companii din industriile 

electricităţii, petrolului şi gazelor naturale. Potrivit Web of Science Core Collection această cercetare 
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a fost desemnată drept un „studiu foarte citat” care „a înregistrat suficiente citări pentru a fi inclus 

între primele 1% din domeniul Matematică pe baza unui prag al celor mai citate articole pentru 

domeniu şi anul publicaţiei”. Companiile au fost selectate pe baza capitalizării bursiere, dată fiind 

tranzacţionarea lor la NYSE. Studiul a examinat relaţiile dintre diferiţi indicatori financiari în 

perioada 2005−2020. În acest context, presiunea fiscală a fost estimată cu ajutorul unor indicatori 

calculați pe baza informațiilor circumscrise impozitării companiilor. Echilibrul financiar al 

companiilor a fost determinat prin intermediul indicatorilor de lichiditate şi solvabilitate financiară. 

Rezultatele empirice estimate cu ajutorul analizei de panel cu metoda celor mai mici pătrate au arătat 

faptul că impactul presiunii fiscale asupra echilibrului financiar al companiilor din industriile 

electricităţii şi petrolului a fost mai puternic decât impactul asupra echilibrului companiilor din 

industria gazelor naturale.  Pornind de la modelele econometrice estimate în acest studiu, managerii 

vor putea evalua capacitatea companiilor de a-și acoperi datoriile pe termen scurt şi lung, precum şi 

de a implementa strategii care protejează activităţile economice împotriva deficitului de lichiditate, 

provocărilor legate de solvabilitate sau a altor blocaje financiare.          

AL DOILEA STUDIU  

Al doilea articol publicat în revista Mathematics a examinat legătura dintre echilibrul financiar 

şi performanţa financiară pe un eşantion de 34 de companii din sectorul serviciilor medicale din 

Puerto Rico, Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. Companiile au fost selectate pe baza 

capitalizării bursiere şi au fost analizate de-a lungul perioadei 2005−2020. În acest studiu, echilibrul 

financiar a fost analizat pe baza unor indicatori relevanţi de lichiditate şi solvabilitate financiară. 

Metodologia de analiză a presupus utilizarea panelului cu ajutorul metodei celor mai mici pătrate în 

două etape şi a panelului dinamic generalizat de estimare a momentului (GMM). Estimările empirice 

au confirmat ipotezele de cercetare. Astfel, rata lichidităţii curente, rata lichidităţii intermediare şi 

gradul de îndatorare au avut o influenţă semnificativă asupra performanţei financiare. Rezultatele 

cercetării se adresează oamenilor de afaceri, care trebuie să acţioneze prin prisma unei gândiri pe 

termen lung şi a dorinţei de a genera o creştere a profitului pe fondul monitorizării lichidităţii şi 

solvabilităţii companiilor pe care le manageriază.           

AL TREILEA STUDIU  

Legătura dintre creşterea economică şi diferiţi indicatori economici şi financiari în contextul 

unor state care nu sunt membre ale Comitetului de la Basel pentru Supraveghere Bancară (non-

BCBS) reprezintă tematica unui articol publicat de către candidată şi coautorii săi în revista Journal 

of the Knowledge Economy. Eşantionul a cuprins şapte state non-BCBS din Europa, America de Sud 

şi Asia de Sud-Est (i.e., Bolivia, Cehia, Estonia, Malaezia, Peru, Polonia, Tailanda) care 

intenţionează să implementeze cadrul Acordului Basel şi principiile acestuia în economiile 

naţionale. Perioada de analiză considerată a fost 1990−2019, iar variabila dependentă a fost 

reprezentată de către rata anuală de creştere a Produsului Intern Brut. Cu ajutorul unor modele 

econometrice bazate pe metoda celor mai mici pătrate (pooled OLS), efecte fixe şi efecte variabile, 
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cercetarea a identificat o legătură semnificativă între ratele de creştere a PIB şi raportul dintre capital 

şi activele bancare, precum şi o legătură nesemnificativă dintre creşterea economică şi inflaţie.    

VOLUM PUBLICAT SUB EGIDA EDITURII ELSEVIER 

Al doilea capitol se încheie prin prezentarea câtorva detalii referitoare la un capitol în carte 

publicat la Editura Elsevier care abordează tema capitalului intelectual şi impactul economic al 

managementului resurselor umane asupra performanţei companiei, axându-se în special asupra 

pieţei din Brazilia. Ca studiu de caz, s-au analizat investiţiile în programe de formare managerială 

efectuate de către o binecunoscută companie braziliană (Natura Cosméticos), care s-au reflectat în 

poziţia companiei pe piaţă şi în performanţa financiară a acesteia. De asemenea, s-a abordat 

conceptul de capital intelectual din perspectiva înregistrărilor contabile și s-a prezentat un exemplu 

de calculare a valorii acestuia şi de înregistrare ca element al bilanţului companiei.         

CAPITOLUL 3: DINSPRE OCHI CĂTRE CREIERUL FINANCIAR: STUDII LA SCARĂ LARGĂ ŞI DE 

LABORATOR PRIVIND MECANISMELE NEURONALE ŞI FIZIOLOGICE ALE DECIDENŢILOR  

Capitolul 3 abordează legătura dintre deciziile financiare şi mecanismele neuronale şi 

fiziologice cu ajutorul unor metode de cercetare de avangardă şi a unor tehnologii neuroştiinţifice 

(e.g., eye tracking, electroencefalograma, rezonanţa magnetică nucleară funcţională, 

magnetoencefalograma). Capitolul prezintă aspecte relevante izvorâte din interesul constant al 

candidatei privind cercetarea neuroştiinţifică şi aplicarea acesteia în domeniul Finanţe. Importanţa 

unor astfel de studii reiese din faptul că ele pot sprijini cercetătorii în demersul lor de a examina şi 

înţelege mai bine ceea ce se întâmplă în creierul uman atunci când se iau decizii financiare. Cel de-

al treilea capitol prezintă şi rezultatele unui studiu de revizuire sistematică a literaturii elaborat de 

către candidată în calitate de coautor şi publicat în Journal of Vacation Marketing. Această cercetare 

analizează rezultatele empirice a 70 de articole ştiinţifice indexate în baze de date internaţionale 

recunoscute şi publicate în reviste de prestigiu pe tema utilizării metodei eye tracking în cercetări 

din industria turismului. În acest context, abordarea metodologică a urmat protocolul PRISMA 

(engl. „Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses”).  

Această analiză a studiilor de eye tracking evidenţiază informaţii relevante cu privire la nivelul 

de atenţie, comportamentul consumatorului, memorie şi percepţii în strânsă legătură cu variabile 

demografice precum vârsta, etnia şi genul. Per ansamplu, observaţiile formulate în urma unei 

revizuri temeinice a literaturii aduce plusvaloare cercetătorilor axaţi pe utilizarea metodei eye 

tracking, precum şi companiilor din industria turismului. Pornind de la rezultatele empirice 

prezentate, companiile îşi pot îmbunătăţi strategiile de marketing şi selectarea stimulilor vizuali în 

scopul creării unor celor mai adecvate imagini promoţionale, meniuri, site-uri web, ghiduri sau 

broşuri, expoziţii sau etichete ecologice.       
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PARTEA 2: PLANUL DE DEZVOLTARE A CARIEREI  

Partea a doua a tezei de abilitare reliefează principalele direcţii de cercetare şi didactice 

viitoare din planul de dezvoltare a carierei candidatei. Această secţiune evidenţiază obiectivele de 

cercetare ale candidatei, precum şi proiectele care se adresează actualilor şi viitorilor studenţi la 

nivel licenţă, masterat şi doctorat. Astfel, pe lângă continuarea studiilor ştiinţifice la scară largă din 

domeniul Finanţe, Larissa Bătrâncea îşi va continua activitatea de editor academic şi recenzor şi de 

membru activ al asociaţiilor internaţionale şi naţionale precum Society for the Advancement of 

Behavioral Economics (SABE), International Association for Research in Economic Psychology 

(IAREP), Economic Science Association (ESA), Eurasia Business and Economics Society (EBES), 

Societatea Română de Analiză Economico-Financiară (SRAEF), Asociaţia Analiştilor Financiar-

Bancari din România (AAFBR). Prin urmare, ea va continua să promoveze evenimentele şi 

iniţiativele acestor asociaţii. La nivelul activităţilor didactice curriculare şi extracurriculare, 

candidata va continua să predea cursuri şi seminarii documentate, interactive şi inovatoare şi să 

organizeze conferinţe, workshop-uri, webinarii, şcoli de vară, competiții studențești, programe de 

internship, serii de crash courses şi mese rotunde de o înaltă ţinută academică.       
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