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Teza de abilitare oferă o imagine de ansamblu asupra carierei științifice, profesionale și 

academice, după dobândirea titlului de doctor în contabilitate, în anul 2008, prin susținerea publică 

a tezei de doctorat cu titlul “Contabilitatea mediului”. 

Lucrarea respectă metodologia de realizare a tezelor de abilitare. Astfel, prima parte 

prezintă realizările academice, profesionale şi ştiinţifice ale autorului, capacitatea de a colabora în 

diferite echipe de cercetare și de a colabora cu tineri cercetători, iar în partea a doua direcţii de 

cercetare viitoare şi planul de dezvoltare a carierei pe baza abilităților de predare și cercetare, 

precum și pe capacitatea de a forma echipe de cercetare și de a coordona tineri cercetători.  

Partea  I detaliază contribuțiile academice, profesionale și de cercetare de la obținerea 

titlului de doctor și până în prezent. Această parte include acele activităţi ce se referă la relevanţa 

şi impactul propriilor rezultate ştiinţifice.  Mai întâi sunt evidențiate realizările din perspectiva 

activității didactice, menționând  implicarea candidatei în activitatea de coordonare și îndrumare a 

studenților și a tinerilor cercetători.  Din perspectivă științifică în această parte sunt prezentate 

rezultatele obținute din studiile realizate. Această parte însumează fragmente reprezentative ale 

unor lucrări publicate, prezentându-se succint contextul general al cercetării, scopurile și 

obiectivele propuse, metodologia de cercetare și rezultatele obținute. 

În teză, contibuțiile au fost grupate pe două direcții de cercetare: calitatea informației 

contabile și rolul informațiilor privind dezvoltarea sustenabilă în fundamentarea deciziilor. 

Prima direcție de cercetare sintetizează rezultatele studiilor privind calitatea informației 

contabile. Literatura privind măsurarea calităţii informaţiilor financiare propune o gamă largă de 

aspecte privind nevoile de informare de investitorilor. O parte semnificativă a studiilor sunt 

concentrate pe surprinderea cerinţelor de informare a investitorilor, elemente ce diferă în funcţie 

de o multitudine de elemente specifice spaţiului economic în care procesul investiţional are loc. Din 

acest punct de vedere, pot fi menţionate caracteristicile asociate cadrelor de reglementare juridică 

sau contabilă, gradul de dezvoltare a economiei, caracteristicile mediului social, evoluţii ale 

condiţiilor de pe piaţa financiară etc. Unul din studiile realizate a avut în vedere includerea în analiză 

şi a riscului de țară, cu scopul estimării influenţei acestuia asupra calității informaţiilor financiare 

raportate de către firmele românești cotate la Bursa de Valori București. Un alt aspect supus analizei 

în ceea ce privește calitatea informaţiei contabile are în vedere influenţa creşterii sustenabile, ca 

reflectare a modului de organizare strategică a activităţii, respectiv a calităţii informaţiilor financiare 

raportate, ca exprimare a atitudinii etice adoptate de companii în relaţia entitate-investitor, asupra 

deciziei investitorilor, concretizată în nivelul de performanţă a acţiunilor deţinute. Direcțiile viitoare 

de cercetare își propun realizarea de analize pe grupuri de țări cu scopul identificării unor diferențe 

semnificative între acestea la nivelul calităţii informaţiei contabile, dar și includerea în analiză şi a 

altor componente ale riscului de țară. 



Ce-a de-a doua direcție de cercetare a avut în vedere rolul informațiilor privind dezvoltarea 

sustenabilă în fundamentarea deciziilor. Mediul economic tot mai competitiv, care tinde spre 

globalizare, devine mai complex și solicită informații elaborate pentru sprijinirea deciziilor 

strategice. În contextul preocupărilor privind dezvoltarea sustenabilă, companiile pot reprezenta 

un adevărat catalizator în cadrul mediului socio-economic, prin reconfigurarea obiectivelor 

strategice, în sensul focalizării acestora către obţinerea unei performanţe ridicate. Dezvoltarea 

sustenabilă a companiilor are în vedere includerea informaţiilor de mediu şi sociale în raportările 

anuale pentru susținerea deciziilor investitorilor, cu impact direct asupra valorii de piață a 

companiilor și implicit asupra performanței globale a acestora. Informaţiile de mediu descriu 

activitățile desfășurate de către companii, impactul acestora asupra mediului, precum şi măsurile 

întreprinse pentru protecţia mediului şi pot garanta dezvoltarea și continuitatea activității. Datele 

provenite din literatura de specialitate, cerințele organismelor de reglementare contabilă şi 

experiența mediului de afaceri sunt culese, analizate și interpretate pentru a scoate în evidență 

coerența şi semnificațiile noii perspective a raportării privind dezvoltarea durabilă: recunoașterea, 

evaluarea și prezentarea informaţiilor sociale şi de mediu alături de cele financiare. În studiile 

realizate s-a analizat impactul calităţii rapoartelor de sustenabilitate, elaborate de companiile 

româneşti cotate pe secţiunea principală a BVB, asupra deciziei investitorilor, reflectate prin 

intermediul preţului acţiunii şi prin randamentul aşteptat al plasamentului. De asemenea, s-a 

evaluat capacitatea informaţiilor prezentate prin intermediul raportării integrate de a influenţa 

comportamentul investitorilor prezenţi pe piaţa românească de capital.  Prin introducerea celor trei 

dimensiuni ale raportării integrate în analiza relevanţei valorii s-a remarcat rolul principal al 

informaţiilor financiare în fundamentarea deciziei de investire, dar şi contribuţia semnificativă a 

raportării sustenabile la formarea preţului acţiunilor. Un alt aspect supus analizei a fost impactul 

raportării sustenabile asupra creşterii firmei. Contribuţia raportării sustenabile la dezvoltarea firmei 

este analizată atât din perspectiva rolului acţiunilor sociale şi de protecţie a mediului publicate 

(existenţa raportării sustenabile şi raportarea integrată a informaţiilor), cât şi a modului în care 

acestea sunt comunicate (calitatea raportării sustenabile). Dimensiunea rezultativă, a creşterii 

firmei, este descompusă pe trei direcţii de studiu, respectiv perspectiva de creştere a valorii de piaţă 

(măsurată prin price-to-book ratio), performanţa operațională (reflectată de sales growth) şi costul 

capitalului (estimat prin CAPM). 

Partea a II-a a tezei de abilitare este dedicată direcțiilor viitoare de dezvoltare a carierei, în 

cadrul căreia s-au prezentat obiectivele viitoare circumscrise activităților didactice și de cercetare 

și diseminare a rezultatelor cercetării, precum argumentarea punctuală privind abilitățile 

candidatului în următoarele privințe: coordonarea de echipe, organizarea și gestionarea 

activităților didactice precum și explicarea și facilitarea învățării și cercetării.  În ceea ce privește 

activitatea de cercetare se au în vedere aceleași domenii de interes, de continuare a demersului 

privind impactul aspectelor legate de raportarea integrată asupra deciziilor printr-o abordare 

interdisciplinară. În plan didactic se va urmări perfecționarea metodelor de transfer a cunoștințelor, 

adaptarea permanentă a conținutului disciplinelor la realizările din domeniu și la schimbările 

înregistrate pe piața forței de muncă. 

Lucrarea se încheie cu referințele bibliografice ale studiilor prezentate în cadrul tezei și 

lucrările elaborate și publicate de candidat. 


