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Regulamentele specifice obligă la o structurare standard a tezei de abilitare. Prima 

componentă solicitată se referă la prezentarea succintă a principalelor rezultate ale 

cercetărilor efectuate după susținerea doctoratului. Teza mea de doctorat – Contabilitatea și 

fiscalitatea întreprinderii – a fost susținută în 2001, sub conducerea dlui prof. univ. dr. 

Rusalim Petriș, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Trebuie să menționez că 

pregătirea tezei de doctorat s-a făcut în condițiile unui acces foarte limitat la literatura 

relevantă publicată în jurnalele de top din lume. Modificarea criteriilor de promovare în 

universități, începută în 2005, cu trimiteri explicite la baze de date internaționale, inclusiv la 

jurnalele cotate ISI (devenite WOS), precum și accesarea de către universitățile românești a 

unor fonduri europene, după aderarea la UE, a condus și la conectarea noastră la fluxurile 

internaționale principale ale publicațiilor de specialitate. În ce mă primește, adaptarea la 

aceste noi condiții mi-a luat ceva timp, dar s-a realizat – cred eu – de o manieră adecvată. 

Lista lucrărilor pe care le-am reținut în această primă parte a tezei de abilitare începe cu un 

articol publicat în 2006 și continuă cu alte peste 30 de articole repartizate destul de 

consecvent de-a lungul perioadei 2008-2021. Temele abordate în aceste lucrări rezumate în 

teza se abilitare se pot încadra pe trei mari direcții: 

1) evoluții ale regulilor și a practicilor contabile în România, după 1990, inclusiv 

aplicarea normelor internaționale și adaptările normelor românești la influențe diverse; am 

abordat aplicarea dificilă a IAS începând cu 2001 de către o serie de firme mari românești, 

am analizat trecerea de la influențele francofone inițiale la cele internaționale ulterioare, m-

am oprit asupra influențelor diverse în contabilitatea imobilizărilor, am analizat impactul 

IFRS asupra unor indicatori financiari, dar și asupra unor variabile fiscale ori asupra 

politicilor contabile pre-IFRS, oprindu-mă puțin și asupra unor firme de stat care au trecut 

la IFRS; 

2) analize ale relației dintre contabilitatea și fiscalitatea din România, cu abordarea 

inițială doar a impozitului pe profit și cu identificarea unei evoluții către deconectarea de 

jure a contabilității și fiscalității; am completat ulterior cu încercări de măsurare a cotei 

efective de impozitare, luând în considerare, mai întâi, cheltuielile cu impozitul pe profit, cu 

extinderea calculelor spre alte impozite și taxe; de asemenea, am extins cercetările spre 

impactul unor impozite locale asupra unor opțiuni contabile, dar și asupra TVA; 

3) calitate în contabilitate, raportare financiară și audit testată pe populații de firme 

românești cotate pe piața reglementată sau cu alte profiluri; am colaborat cu alte persoane și 

am folosit instrumente pe care le găsim frecvent în literatură: angajamente totale sau 

discreționare, relevanța informației financiare, gestiunea cosmetică a rezultatelor, variabile 



care țin de audit (categorii de auditori, opinii de audit, justificări ale opiniilor modificate, 

rotația auditorilor, aspecte cheie de audit). 

Am avut șansa de a mă ocupa, ocazional, și de teme din alte domenii: locul femeilor 

în contabilitate, traduceri în românește ale unor termeni contabili, programe de formare 

universitară în contabilitate, elemente de istorie a unor proceduri de audit. 

A doua componentă a tezei de abilitare constă în a prezenta direcțiile viitoare de 

dezvoltare a carierei. Am găsit oportun să propun câteva continuări ale cercetărilor de până 

acum, cărora să le adaug și elemente noi, precum luarea în considerare a efectelor crizelor 

diverse asupra indicatorilor raportați în situațiile financiare. 

În fine, a treia componentă a tezei de abilitare face trimitere la echipele de cercetare în 

care am fost implicat și la posibilitățile pe care le deschid colaborările în ceea ce privește 

derularea cercetărilor și valorificarea rezultatelor acestora. 


