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Rezumat
Prima parte a tezei de abilitare este dedicată secțiunii I, intitulată „Realizările științifice,
profesionale și academice, pe direcții tematice disciplinare sau interdisciplinare” şi
dezvoltată pe parcursul a 5 capitole.
În capitolul 1, intitulat „Realizări științifice, profesionale și academice”, am prezentat o
scurtă biografie personală.
În data de 16 decembrie 2008, am susţinut în mod public teza de doctorat cu titlul „Mutaţii
în strategia băncilor comerciale: retail şi corporate banking”, în domeniul Finanțe, la Facultatea
de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.
În perioada care a urmat de la obținerea titlului de doctor în Finanțe, am avut
diferite preocupări în domeniul academic și de cercetare, în domenii precum analiză financiară,
banking, finanțe publice locale și finanțe comportamentale.
În această perioadă, am realizat următoarele publicaţii: 9 cărți/capitole în cărți, 33 de
articole, dintre care 4 articole ISI indexate în categoriile Economics și Social Sciences, 2
a r t i c o l e I S I p u b l i c a t e î n r e v i s t e I S I i n d e x a t e î n c a t e g o r i a S c i e n c e , 24
de articole indexate în baze de date internaționale, 3 articole publicate în volumele unor
conferințe științifice naționale. Subliniez faptul că în 25% dintre lucrările publicate sunt
autor unic, în 45% dintre lucrările publicate sunt prim autor sau autor corespondent, ceea
ce subliniază poziția mea ca lider în cercetarea întreprinsă în domeniul Finanțe.
Lucrările publicate până în prezent au fost citate de 35 de ori, astfel: 4 citări în jurnale ISI
indexate în categoriile Economics și Social Science, 1 citare într-o revistă ISI indexată în
categoria Science, 2 citări într-o carte publicată în editura ELSEVIER, 1 citare într-un volum al
unei conferințe științifice publicată în editura Elsevier, 17 citări în jurnale indexate în baze de date
internaționale și 10 citări într-o carte clasificată de CNCSIS în categoria „A”.
În capitolul 2, intitulat „Standingul financiar – cale de prevenire a falimentului
întreprinderii”, am prezentat principalele contribuții în acest nou domeniu de cercetare. Astfel,
am arătat că sistemul de indicatori de rating stă la baza stabilirii performanței și
riscurilor companiilor și, în final, a stabilirii ratingului companiei. Contribuția mea din
acest capitol se regăsește într-o carte, două articole ISI și în 6 articole publicate în jurnale
indexate în baze de date internaționale.

În capitolul 3, intitulat „Analiza financiară - sursă de date pentru stabilirea ratingului
în bănci”, am prezentat principalele probleme la care mi-am adus contribuții, şi anume: analiza
ALM, performanța și riscurile bancare și un model agregat specific băncilor bazat pe punctaje.
Realizările din acest capitol s-au materializat în două cărți și în 12 articole publicate în
jurnale indexate în baze de date internaționale indexate.
În capitolul 4, intitulat „Performanța și ratingul în administrația publică locală”, am
analizat principalele probleme cu care se confruntă administrațiile locale, și anume datoria
publică și ratingul. Cele trei articole publicate în jurnale indexate în baze de date internaționale
pun în evidență problematica autonomiei financiare, a sistemului de indicatori de evaluare
a datoriei publice locale și a ratingului acestui tip de guvernare locală.
În capitolul 5, intitulat „Corupția și economia subterană în context mondial”, am
prezentat o sinteză a rezultatelor publicate în două jurnale ISI din zona galbenă.
În secțiunea a II-a, intitulată „Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei profesionale,
ştiinţifice şi academice”, am arătat care sunt direcțiile de predare și direcțiile de cercetare pe care
mă voi concentra pe viitor, insistând pe o mai bună corelare a învățământului economic cu
cerințele pieței muncii, în special cu profesiile liberale de expert contabil, consultant fiscal,
auditor financiar, analist financiar și consultant în domeniul fondurilor europene. Menționez că,
în calitate de expert contabil și de consultant în domeniul fondurilor europene, sunt conectat în
permanență la realitatea economică din România. De asemenea, am subliniat necesitatea
conectării permanente a rezultatelor cercetării la fluxul ştiinţific internaţional.

