
Rezumatul tezei de abilitare 

Cercetări privind calitatea în contabilitate. Factori de influență 

 și impactul asupra deciziilor adoptate de utilizatorii informațiilor raportate de 

companii 

 
Candidat: Conf. univ. dr. Mihai Carp 

 

Calitatea informațiilor comunicate de către companii constituie un element care contribuie 

decisiv la limitarea incertitudinilor asociate procesului de adoptare a deciziilor specifice unui larg 

spectru de utilizatori. Interpretată drept capacitatea unui ansambu de caracteristici intrinseci de a 

răspunde unor criterii exigente de apreciere a gradului de satisfacție a utilizatorilor, calitatea 

informațiilor contabile influențează relevanța analizalor realizate de către aceștia, cu implicații 

directe asupra întregului spațiu socio-economic. În acest areal, al calității în contabilitate și al 

rolului acesteia în asigurarea eficienței și stabilității mediul economic în general, se încadrează și 

principalele direcții de cercetare surprinse în prezenta teză de abilitare. 

Intitulată Cercetări privind calitatea în contabilitate. Factori de influență și impactul 

asupra deciziilor adoptate de utilizatorii informațiilor raportate de companii, teza de abilitare 

prezintă într-o manieră integrată principalele elemente ce caracterizează evoluția carierei mele 

academice, profesionale și  științifice, după obținerea titlului de doctor în Contabilitate, în anul 

2013. De asemenea, în teză sunt surprinse principalele direcții vizate pentru dezvoltarea carierei, 

pe aceleași coordonate: academic, profesional și științific. Este evidențiată, totodată, capacitatea 

de a lucra în echipe de cercetare și de a coordona tineri cercetători, elemente care validează 

activitatea anterioară și oferă premisele atingerii obiectivelor de dezvoltare propuse.  

Teza de abilitare este structurată în două părți, completate de prezentarea listei de referințe 

bibliografice. 

Prima parte, intitulată Realizările academice, profesionale și științifice, este formată la 

rândul său din două secțiuni. 

Secțiunea I, denumită Prezentarea principalelor rezultate științifice, este dedicată 

sintetizării direcțiilor de cercetare, abordate după obținerea titlului de doctor în Contabilitate și 

este fundamentată pe interpretarea principalelor repere surprinse în lucrările științifice publicate în 

această perioadă. Astfel, o primă direcție de cercetare este reprezentată de rolul calității 

informației financiare raportate de companii în cadrul procesului decizional desfășurat în mediul 

socio-economic. Din această perspectivă, au fost evidențiate contribuțiile înregistrate în direcția 



cercetării calității informațiilor financiare raportate de companii, reflectându-se concentrarea pe 

cele două caracteristici fundamentale ale acestora, relevanța și reprezentarea exactă a 

evenimentelor și tranzacțiilor. Studiile științifice elaborate au abordat din diferite unghiuri atât 

fenomenele, cât și metodologiile specifice estimării nivelului calitativ al informației financiare, 

aliniindu-se unor preocupări prezente în cercetarea națională și internațională, precum analiza 

gradului de manipulare a rezultatelor (earnings management) și evaluarea “capacității 

informative” a informației (value relevance). O a doua direcție de cercetare dezvoltată până în 

prezent este reprezentată de analiza raportării integrate în condițiile necesității asigurării unei 

dezvoltări sustenabile a entităților. Au fost evidențiate, în acest sens, contribuțiile științifice aduse 

de studiile elaborate în scopul aprecierii rolului raportării integrate, a performanțelor financiare, 

sociale și de mediu, a companiilor în adoptarea deciziilor de către investitori, respectiv a evaluării 

măsurii în care calitatea acestei raportări mixte influențează performanța investițiilor. 

Secțiunea II, intitulată Realizări profesionale și academice, prezintă succint principalele 

rezultate obținute în perioada deja parcursă a carierei universitare derulate în cadrul Facultății de 

Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Acestea 

surprind componenta didactică, prin evidențierea activităților de predare și de coordonare a 

studenților, masteranzilor și a doctoranzilor, respectiv componenta de cercetare științifică, prin 

menționarea publicațiilor elaborate, a participărilor la manifestări științificee, a implicării in 

activitatea de revizuire a lucrărilor publicate în diferite jurnale. De asemenea, este surprinsă 

activitatea desfășurată în cadrul unor proiecte de cercetare sau instituționale, toate cu rol în 

dezvoltarea unei cariere universitare de succes. 

Partea a doua a tezei de abilitare, denumită Planul de evoluție și dezvoltare a carierei 

academice, științifice și profesionale, sintetizează, atât din perspectivă didactică, cât și perspectiva 

activității de cercetare, obiectivele asumate pentru pentru dezvoltarea parcursului academic, 

științific și profesional. Acesta vizează prezentarea direcțiilor viitoare de cercetare, prin extinderea 

și aprofundarea unor preocupări științifice abordate până în prezent și prin includerea altor 

segmente sau metodologii de cercetare, precum și elemente care să asigure un proces didactic 

îmbunătățit din punct de vedere calitativ. 

Un element important, menționat și asumat a fi realizat în viitor, este continuarea și 

dezvoltarea activităților derulate în echipe de cercetare, coordonarea acestora, dar și îndrumarea 

individuală a tinerilor cercetători. 

În ultima secțiune a tezei de abilitare este prezentată lista referințelor bibliografice care au 

fost utilizate pentru prezentarea rezultatelor cercetării. 



Summary of the Habilitation Thesis 

Research on accounting quality. Influencing factors and the impact on the 

decisions made by the users of information reported by the companies 

 

Candidate: Assoc. prof. Mihai Carp Ph.D. 

 

The quality of information provided by the companies represent is an element which 

decisively contributes to a limitation of uncertainties associated with the decision-making process 

related to a wide range of users. Interpreted as the ability of a set of intrinsic characteristics to meet 

demanding criteria for assessing user expectation, the quality of accounting information influences 

the relevance of the analyzes performed by them, with direct implications on the entire socio-

economic space. In this area, of the quality in accounting and of its role in ensuring the efficiency 

and stability of the economic environment, the main research directions captured in this 

habilitation thesis are also included.. 

Entitled Research on accounting quality. Influencing factors and the impact on the 

decisions made by the users of information reported by the companies, the habilitation thesis 

presents in an integrated manner the main elements that characterize the evolution of my scientific, 

professional and academic career, after obtaining my Ph.D. in Accounting, in 2013. The thesis 

captures the main directions aimed for the career development, on the same coordinates: academic, 

professional and scientific.. At the same time, the ability to work in research teams and to 

coordinate young researchers is highlighted, elements that validate the previous activity and offer 

the premises to achieve the proposed development objectives. 

The habilitation thesis is structured in two parts, completed by the presentation of the list 

of bibliographical references.. 

First part, entitled Academic, professional and scientific achievements, is also structured 

in two parts. 

Section I, called Presentation of the main scientific achievements, is dedicated to the 

synthesis of research directions, approached after obtaining the Ph.D. in Accounting and it is based 

on the interpretation of the main landmarks captured in the scientific papers published during this 

period. Thus, a first direction of research is represented by the role of the quality of financial 

information reported by companies in the decision-making process carried out in the socio-

economic environment. From this perspective, the contributions registered in the direction of 



researching the quality of financial information reported by companies were highlighted, reflecting 

the focus on their two fundamental characteristics, the relevance and faithful representation of 

events and transactions. The elaborated scientific studies approached from different angles both 

the phenomena and the specific methodologies for estimating the quality level of financial 

information, in line with current concerns in national and international research, such as earnings 

management and value relevance. A second direction of research developed so far is represented 

by the analysis of integrated reporting in terms of the need to ensure a sustainable development 

of entities. In this sense, the scientific contributions brought by the studies developed in order to 

assess the role of integrated reporting, financial, social and environmental performance of 

companies in decision-making by investors, respectively the evaluation of the extent to which the 

quality of this mixed reporting influences investment performance. 

Section II, entitled Professional and academic achievements, briefly presents the main 

results obtained during the already completed period of the university career within Faculty of 

Economics and Business Administration, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași. This capture 

the didactic component, by highlighting the teaching and coordination activities of students, 

masters and doctoral students, respectively the scientific research component, by mentioning the 

published papers, participation in scientific events, involvement in the review of papers published 

in various journals. It is also surprising the work carried out in research or institutional projects, 

all with a role in the development of a successful university career. 

The second part of the habilitation thesis, called Plan for the evolution and development 

of academic, scientific and professional career, summarises, both from a didactic perspective and 

from the perspective of research, objectives for the development of the academic, scientific and 

professional path. It aims to present the future research directions, by expanding and deepening 

scientific concerns addressed until now and by including other research segments or 

methodologies, as well as elements to ensure a qualitatively improved teaching process. 

An important element, mentioned and assumed to be developed in the future, is the 

continuation and development of the activities carried out in research teams, their coordination, as 

well as the individual guidance of young researchers. 

In the last section of the habilitation thesis is described the list of bibliographic references 

that were used to present the results of the research. 

 


