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REZUMAT 
 

Teza de abilitare cu titlul “Metode statistice și econometrice aplicate în studii economice, 
instituționale și de mediu” oglindește cariera mea științifică, profesională și academică, după 
obținerea titlului de doctor în domeniul Cibernetică și Statistică economică, în anul 2008, prin 
susținerea publică a tezei intitulată “Metode de analiză și prognoză a componentei sezoniere a 
seriilor temporale”, sub coordonarea doamnei prof. univ. dr. Elisabeta Jaba. 

Lucrarea surprinde cele mai importante momente din evoluția carierei mele profesionale și 
rezultatele științifice reprezentative, din punctul de vedere al importanței și originalității. În plus, 
sunt indicate direcțiile de evoluție și dezvoltare a carierei științifice, profesionale și academice.   
 Cercetările pe care le-am efectuat au un evident caracter interdisciplinar, reflectând 
inferența metodelor statistice și econometrice în studiul problemelor economice, instituționale și 
de mediu. Am selectat cu grijă subiecte relevante și de actualitate pentru cercetătorii din statistică 
și econometrie. În studiile mele, am reușit să împletesc aplicarea metodelor de analiză a seriilor de 
timp cu metode specifice econometriei variabilelor calitative, statisticii neparametrice sau analizei 
statistice multivariate. Rezultatele cele mai relevante obținute după conferirea titlului de doctor, 
publicate în cărți, capitole de cărți și articole, conturează 3 direcții de cercetare, evidențiate și în 
structura acestei tezei. 

Teza de abilitare cuprinde două părți, rezumat și bibliografie. Prima parte, intitulată 
“Rezultatele cercetării științifice, profesionale și academice” cuprinde două secțiuni. Secțiunea I 
prezintă cele mai importante rezultate ale cercetării științifice obținute după dobândirea titlului de 
doctor în domeniul Cibernetică și Statistică.  
 Prima parte a Secțiunii I, intitulată “Metode de analiză a seriilor de timp aplicate în studiul 
determinanților creșterii economice” reprezintă cea mai importantă parte a secțiunii în care sunt 
prezentate contribuțiile aduse prin cercetările proprii. Analiza seriilor de timp reprezintă domeniul 
asupra căruia m-am aplecat cel mai mult fiind și domeniul studiat pentru realizarea tezei de 
doctorat. 

Măsurarea creșterii economice s-a făcut cu indicatori diferiți, și anume: indicele producției 
industriale, indicatori de încredere în industrie, rata de creștere a PIB-ului real. Am aplicat o paleta 
largă de metode specifice seriilor de timp și, în continuare, amintesc câteva dintre contribuțiile mai 
importante: 

 testul ARDL Bound de cointegrare în prezența punctelor de ruptură; contribuția adusă în 
demersul metodologic constă în folosirea testului Perron-Yabu de verificare a existenței 
punctelor de ruptură și a testului Carrion de rădăcină unitate în prezența punctelor de 
ruptură multiple;  

 Modelul Logit ordinal aplicat pentru serii de timp; Combinarea metodelor econometrice 
specifice variabilelor calitative cu cele specifice seriilor de timp reprezintă o abordare 
originală. Pe lângă testele clasice de validare a modelelor de regresie, am aplicat testul BDS 
(Brock-Dechert-Scheinkman) de verificare a ipotezei potrivit căreia erorile de regresie sunt 



independente și identic distribuite. Astfel, am identificat modelele cu probleme de 
heteroscedasticitate, pe care am atenuat-o prin specificarea în modelul econometric a 
formei funcționale a dispersiei erorilor în raport cu variabilele independente din model; 

 Analiza de cauzalitate Granger și procedura Toda-Yamamoto. Dacă  condițiile de aplicare 
a testului de cauzalitate Granger au fost încălcate, am folosit o procedură alternativă, mai 
complexă, dezvoltată de autorii Toda și Yamamoto. 
Partea a doua a Secțiunii I, intitulată “Analiză statistică multivariată în studiul problemelor 

instituționale”, cuprinde contribuțiile aduse în studiul factorilor determinanți ai calității 
instituționale și a rolului acesteia în dezvoltarea economică. În demersul metodologic al studiilor 
dedicate acestei teme am aplicat metode de statistică neparametrică (testul Mann-Whitney, testul 
Kruskal-Wallis), analiza componentelor principale, analiza Two-Step Cluster. 

Ultima parte a acestei secțiuni, intitulată “Analiza cluster și metode econometrice aplicate 
în studiul problemelor de mediu” prezintă rezultatele a două studii reprezentative. În unul dintre 
studii am analizat factorii determinanți ai responsabilității corporative față de mediu, aplicând 
modelul logit binar și nomograma. În al doilea studiu, am identificat principalele caracteristici și 
motivații ale consumatorilor de bunuri publice și pe baza acestora am definit grupe omogene de 
consumatori. 

A doua secțiune a părții A din lucrarea de abilitare, intitulată “Contribuții științifice, 
profesionale și academice” cuprinde realizările dobândite în evoluția carierei mele academice și 
profesionale, care acoperă mai bine de 20 de ani. Am evidențiat rezultate din perspectiva activității 
didactice, menționând principalele cursuri și seminarii predate, dar și colaborările avute cu 
studenții în vederea elaborării lucrărilor de licență, disertație sau pentru participarea la olimpiadele 
studențești. Din perspectivă științifică, rezultatele s-au concretizat în publicații ale lucrărilor în 
reviste și cărți, participări la manifestări științifice, citări care reflectă impactul, vizibilitatea și 
recunoașterea lucrărilor în comunitatea științifică, implicarea în diferite proiecte de cercetare și, 
nu în ultimul rând, colaborarea cu doctoranzii în cadrul comisiilor de îndrumare. 

În partea a doua a tezei de abilitare, am prezentat planurile de dezvoltare a cercetării 
științifice și a carierei academice și profesionale. Această parte cuprinde două secțiuni, 
corespunzătoare celor două componente. În plan științific mi-am propus continuarea și 
aprofundarea direcțiilor de cercetare abordate până în prezent și căutarea unor răspunsuri și soluții 
la problemele pe care le-am identificat. În plus, mi-am conturat direcții noi de cercetare pe care 
doresc să le abordez prin formarea și antrenarea de cercetători tineri, care vor contribui la 
multiplicarea rezultatelor științifice și la creșterea calității acestora. În plan didactic, voi urmări 
dobândirea de noi aptitudini, cunoștințe și competențe și, în special, conectarea continuă cu 
rezultatele activității de cercetare științifică. 

Teza de abilitare se încheie cu prezentarea listei de referințe bibliografice, care cuprinde 
lucrările științifice proprii alături de lucrările din literatura de specialitate la care am făcut referire 
în această teză. 


