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REZUMAT 

 

Teza de abilitare intitulată “Cercetări statistice și econometrice aplicate în analiza 

piețelor de acțiuni și a creșterii economice” sintetizează principalele rezultate științifice și 

academice obținute de conf. univ. dr. Chirilă Viorica după obținerea titlului de doctor în 

domeniul Cibernetică și Statistică Economică, în anul 2005, prin susținerea tezei “Evaluarea 

statistică a performanței uni portofoliu de acțiuni” sub conducerea în cotutelă a prof.univ.dr. 

Elisabeta Jaba și a prof. univ. dr. Jean-Pierre Berdot. 

Lucrarea se axează, în principal, pe cele mai importante rezultate științifice din punctul 

de vedere al impactului și al originalității. 

Teza de abilitare este structurată în două părți. Prima parte a tezei de abilitare prezintă 

rezultatele științifice și academice relevante obținute după finalizarea studiilor doctorale iar a 

doua parte prezintă cele două planuri de dezvoltare: al cercetării științifice și al carierei 

academice și profesionale. 

Teza de abilitare are la bază rezultate ale cercetării obținute în timpul studiilor 

postdoctorale din perioada 2010-2013 desfășurate în Academia de Studii Economice din 

București, prin proiectul postdoctoral POSDRU/1.5/S/59184 “Performanța și excelenta în 

cercetarea postdoctorală în domeniul științelor economice din România” și rezultate ale 

activității de cercetare în cadrul altor proiecte și studii prezentate la conferințele internaționale 

sau publicate în reviste de specialitate din țară și din străinătate. 

Secțiunea I, din prima parte a tezei, ce prezintă rezultatele cercetării științifice cuprinde 

trei capitole. Primul capitol, intitulat “Modele heteroscedastice univariate și multivariate 

utilizate în analiza volatilității piețelor de acțiuni” prezintă cercetările efectuate în continuarea 

celor realizate în cadrul programului doctoral. Modelele heteroscedastice univariate sunt 

utilizate pentru studierea relației dintre rentabilitatea așteptată și volatilitate, la Bursa de Valori 

București, pe etape ale ciclurilor economice și modelele multivariate heteroscedastice sunt 

utilizate pentru studierea transmiterii volatilității între piețele de acțiuni din Europa de Est și 

piața zonei euro și respectiv între volatilitatea pieței de acțiuni din SUA, determinată de 

modificări ale politicii monetare, și piețele din Europa de Est. De asemenea, modelele 

heteroscedastice multivariate sunt utilizate pentru studierea transmiterii asimetrice a volatilității 

între piețele de acțiuni din țările baltice și zona euro. Al doilea capitol “ Metode de data mining 

utilizate în analiza raportărilor companiilor listate pe piețele de acțiuni” prezintă pe de o parte 

rezultatele obținute în studierea factorilor determinanți ai raportării sustenabile a companiilor 



tranzacționate pe piața de acțiuni din Marea Britanie și, pe de altă parte, registrul lingvistic 

utilizat în raportările companiilor în contextul atingerii obiectivelor de sustenabilitate. Ultimul 

capitol “Modele de regresie și modele VAR utilizate în analiza creșterii economice” prezintă 

rezultatele obținute cu ajutorul acestor metode în investigarea legăturii dintre creșterea 

economică pe de o parte și, pe de altă parte, turismul internațional, remitențele, cheltuielile 

publice în cazul României. 

A doua secțiune, a primei părți a tezei de abilitare, cu titlul “ Contribuții științifice, 

profesionale și academice„ cuprinde rezultatele obținute în cei 21 ani de activitate academică și 

profesională. Sunt prezentate activitățile didactice realizate prin menționarea cursurilor și 

seminariilor predate atât în țară cât și în Franța la Universitatea din Poitiers, coordonarea 

lucrărilor studenților pentru participarea la olimpiade, coordonarea lucrărilor de licență, 

disertație. Rezultatele științifice sunt evidențiate prin menționarea lucrărilor științifice publicate 

în reviste și cărți, participările la manifestările științifice naționale și internaționale, citări ale 

rezultatelor cercetării, participarea la proiecte de cercetare, participarea în comisiile de 

coordonare ale lucrărilor de cercetare, participarea în comitetele științifice ale manifestărilor 

științifice și activitatea de recenzare în cadrul revistelor naționale și internaționale. 

Partea a doua a tezei de abilitare intitulată “planurile de evoluție și dezvoltare a carierei” 

cuprinde două secțiuni ce vizează principalele direcții pentru dezvoltarea activității de cercetare 

și pentru dezvoltarea carierei academice și profesionale. Din punct de vedere științific 

dezvoltarea va presupune aprofundarea și extinderea preocupărilor științifice realizate până în 

prezent pentru creșterea calității rezultatelor obținute. De asemenea, continuarea și dezvoltarea 

activității științifice în cadrul echipelor de cercetare și îndrumarea tinerilor cercetători vor fi 

asumate a fi realizate în viitor. Din punct de vedere didactic se va continua cu dobândirea de 

aptitudini și cunoștințe dar și cu integrarea, în acest cadru, al rezultatelor determinate de 

activitatea științifică. 

Teza de abilitare se încheie cu bibliografia, care cuprinde lucrările științifice realizate 

de candidat, lucrările științifice la care s-a făcut referite în teză și anexele. 

 


