
CONSILIUL NAŢIONAL DE ATESTARE A TITLURILOR, 

DIPLOMELOR ŞI CERTIFICATELOR UNIVERSITARE 
NATIONAL COUNCIL FOR ATTESTATION OF  

ACADEMIC TITLES, DIPLOMAS AND CERTIFICATES 
(CNATDCU) 

 

RAPORTUL COMISIEI DE ABILITARE 
REPORT OF THE HABILITATION COMMISSION 

 

din data de (date) 28 iunie 2021 

 

NUMELE şi Prenumele candidatului (SURNAME and Forename of the candidate):  

 

CHIRILĂ VIORICA 

 

Titlul tezei de abilitare / direcţiile principale de cercetare (Title of habilitation thesis / main research 

areas): 

 

 Statistical and Econometric Research Applied in the Analysis of Stock Markets and Economic Growth 

 

Domeniul de studii universitare de doctorat (Field of doctoral studies):  

 

Cibernetică și Statistică 

 
în care urmează să se confere calitatea de conducător de doctorat (future field of doctoral supervision) 

 

Denumirea Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) / Instituţiei 

Organizatoare de Doctorat (IOD) unde are loc susţinerea publică a tezei de abilitare  
(Name of the institution organizing doctoral studies (IOSUD), (IOD), where the public defense of the habilitation thesis 
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Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

 

Punctele tari ale tezei de abilitare (Strong points of the habilitation thesis): 

1. Aplicarea unor metode variate din domeniul econometriei financiare 

2. Cunoștințe temeinice din domeniul metodologiei statistice și econometrice 

3. Domeniu de aplicabilitate variat al studiilor realizate, de la nivel național până la nivel 

internațional  

 

Punctele slabe ale tezei de abilitare (Weak points of the habilitation thesis): 

- Se recomandă publicarea de articole în reviste din domeniul Core Economics. 

 

Rezultatul votului / observaţii / concluziile comisiei de abilitare se motivează în continuare 
(Voting result / observations / premises for the conclusions of the habilitation commission are as follows) 

 

Membrii comisiei au votat în unanimitate pentru acordarea calității de conducător de doctorat doamnei 

conf.univ.dr. Viorica CHIRILĂ, în domeniul Cibernetică și Statistică. 
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