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REZUMAT 

Teza de abilitare cu titlul „Noile forme de raportare corporativă și serviciile de 

asigurare a rapoartelor financiare și nefinanciare – premise ale dezvoltării sustenabile” oferă 

o imagine asupra parcursului meu științific, profesional și academic, după dobândirea titlului 

științific de doctor în domeniul Contabilitate, ca urmare a susținerii, în toamna anului 2004, a 

tezei de doctorat intitulată „Auditul financiar și imaginea fidelă în contabilitate”, realizată sub 

coordonarea domnului prof. univ. dr. Ion Florea. Confirmarea obținerii titlului de doctor s-a 

făcut prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3956 din 25.04.2005. 

Lucrarea încearcă să evidențieze principalele repere ale evoluției mele academice, 

domeniile de interes științific și rezultatele obținute, precum și să ofere o imagine asupra 

preocupărilor mele viitoare, prin propunerea unor direcții de dezvoltare în plan științific, 

profesional și academic asupra cărora intenționez să mă concentrez în anii care vor urma. Pentru 

obiectivele stabilite, am făcut propuneri care să conducă la realizarea lor. Întrucât conducerea 

de doctorat presupune, în mare parte, îndrumarea și colaborarea cu tineri cercetători, o parte a 

tezei a fost rezervată evidențierii abilității de a lucra cu tinerii cercetători și de a colabora cu 

cercetători aflați în diferite etape ale carierei științifice sau didactice. 

În teza de abilitare am identificat patru direcții principale de cercetare, acestea fiind 

evidențiate prin intermediul lucrărilor proprii publicate după obținerea titlului de doctor. Fiecare 

direcție de cercetare menționată în teză a presupus identificarea și aprofundarea unor probleme 

relevante și actuale de dezbatere științifică din domenii complementare, respectiv: raportare 

corporativă, servicii de asigurare și sustenabilitate. 

Conform recomandărilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare, teza este structurată astfel: rezumatul, realizările științifice, 

profesionale și academice, planul de evoluție și dezvoltare a carierei, precum și partea finală 

dedicată referințelor bibliografice asociate conținutului tezei de abilitare. 

Prima parte a tezei, intitulată Realizări științifice, profesionale și academice, cuprinde 

două secțiuni. 

Secțiunea I. Contribuții științifice, profesionale și academice, după conferirea titlului 

de doctor descrie principalele repere ale dezvoltării personale din punct de vedere științific și 

academic, evidențiind etapele parcurse în calitate de cadru didactic la Facultatea de Economie 

și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Rezultatele 

obținute în această perioadă sunt prezentate din două perspective, respectiv didactică și 

științifică. Din punct de vedere didactic, am considerat că sunt relevante cursurile predate, 
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principalele arii de interes profesional, dar și activitatea de îndrumare a studenților și 

masteranzilor. Din perspectivă științifică, am evidențiat principale lucrări publicate (multe 

dintre ele fiind prezentate în cadrul unor conferințe științifice internaționale) și impactul, 

vizibilitatea și recunoașterea acestora de către comunitatea academică națională și 

internațională. Un aspect extrem de relevant pentru evoluția mea academică consider a fi 

participarea în diverse comisii de îndrumare și susținere a tezelor de doctorat și implicarea în 

proiecte de cercetare sau de altă natură. 

Secțiunea II este dedicată exclusiv prezentării principalelor rezultate ale activității de 

cercetare științifică obținute până în prezent în domeniul Contabilitate, după dobândirea titlului 

de doctor. 

Această parte a tezei de abilitare însumează fragmente reprezentative ale unor lucrări 

publicate ca rezultat al activității de cercetare, cele mai multe dintre ele fiind circumscrise unor 

teme actuale de interes la nivel internațional. Acestea mi-au oferit posibilitatea valorificării 

oportunităților apărute ca urmare a scandalurilor financiare în care au fost implicați auditorii 

financiari, a preocupărilor tot mai serioase privind dezvoltarea sustenabilă, apariției unor reguli 

noi aplicabile auditorilor financiari, a unor noi forme de raportare corporativă și de asigurare a 

noilor rapoarte. Multe dintre aceste evoluții au deschis calea unor cercetări interdisciplinare și 

a unor abordări ale unor teme tradiționale din perspective diferite. Cele patru direcții de 

cercetare abordate până în prezent sunt evidențiate prin intermediul contribuțiilor aduse unor 

teme de cercetare, după cum urmează: 

• contribuții privind raportarea nefinanciară; 

• contribuții privind auditul statutar și alte servicii de asigurare; 

• contribuții privind practica auditului financiar și a auditului intern; 

• contribuții asupra unor teme de interes științific cu caracter interdisciplinar. 

Prin lucrările publicate în domeniile menționate, am surprins, atât din punct de vedere 

teoretic, cât și empiric, modul în care au evoluat serviciile de asigurare și, mai ales, auditul 

statutar, noutățile apărute în raportarea corporativă (cu deosebire, în sfera raportării 

nefinanciare), obiectivele recente ale dezvoltării sustenabile, barierele și provocările cărora 

aceasta trebuie să le facă față. 

În partea a doua a tezei de abilitare (Partea B. Evoluția și dezvoltarea carierei științifice, 

academice și profesionale) am prezentat un plan de dezvoltare a activității științifice, precum 

și direcțiile de dezvoltare a carierei academice și profesionale, plecând de la analiza obiectivăa 

situației prezente. Pentru aceasta, am adus  argumente în favoarea sanșelor de realizare a 

obiectivelor, am pus în discuție amenințările, dar și riscurile de nerealizare a obiectivelor. 
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Această parte cuprinde trei secțiuni, corespunzătoare planului de dezvoltare a activității 

științifice, direcțiilor de dezvoltare a carierei academice și profesionale, precum și capacității 

de a coordona tineri cercetători și de construi echipe de cercetare. Obiectivele specifice care 

stau la baza acestui plan de dezvoltare au în vedere: o mai bună armonizare a activității didactice 

cu activitatea de cercetare științifică; dobândirea de noi cunoștințe, aptitudini și competențe 

aplicabile în activitatea de predare; îmbunătățirea calității activității de cercetare prin creșterea 

gradului de noutate, vizibilitate și relevanță a cercetării în domeniul Contabilitate. Având în 

vedere tendințele actuale în cercetare la nivel internațional, rezultatele obținute până în prezent 

în activitatea de cercetare, limitele identificate, dar mai ales realitățile economico-sociale la 

nivel european și internațional, în această parte a tezei sunt evidențiate principalele direcții de 

cercetare avute în vedere la acest moment. Partea finală a acestei secțiuni este rezervată 

prezentării unor acțiuni avute în vedere pentru a coordona tineri cercetători și a construi echipe 

de cercetare. 

Partea finală a tezei de abilitare cuprinde o listă exhaustivă de referințe bibliografice 

asociate conținutului tezei. Sunt prezentate mai întâi lucrările științifice personale la care am 

făcut referire în teză, toate acestea fiind publicate după obținerea titlului de doctor în 

Contabilitate. De asemenea, lista bibliografică este completată cu un mare număr de lucrări 

reprezentative pentru domeniile de cercetare abordate până acum sau pe care mi-am propus să 

le aprofundez în continuare, toate aceste lucrări reprezentând repere în alegerea temelor și 

metodelor de cercetare și, în plus, confirmând rezultatele obținute și direcțiile de cercetare 

propuse. 

Cred că această teză de abilitare, precum și rezultatele obținute până acum subliniază 

abilitățile mele științifice și didactice și oferă credibilitate obiectivelor prezentate în planul de 

dezvoltare a carierei științifice, academice și profesionale, unul dintre aceste obiective fiind 

obținerea calității de profesor abilitat, conducător de doctorat în domeniul Contabilitate. 
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SUMMARY 

The habilitation thesis entitled “New forms of corporate reporting and financial and 

non-financial reports assurance services - premises for sustainable development” provides an 

outline of my scientific, professional and academic career, after obtaining the scientific title of 

Doctor in Accounting, after the defense of the doctoral thesis entitled “The financial audit and 

the true and fair view in accounting”, in the autumn of 2004, under the supervision of Professor 

Ion Florea, PhD. The title was confirmed by the Order of the Minister of Education and 

Research nr. 3956 of 25.04.2005. 

The aim of the paper is to emphasize the landmarks of my academic evolution, the fields 

of scientific interest and the results obtained, as well as to offer a perspective on my future 

preoccupations, by proposing the forthcoming directions of the scientific, professional and 

academic development on which I intend to focus in the years to come. We established a set of 

objectives and made suggestions that are supposed to lead to the accomplishment of our goals. 

As doctoral management largely involves guidance and collaboration with young researchers, 

part of the thesis was devoted to highlighting the ability to work with young researchers and 

collaborate with researchers at different stages of their scientific or teaching career. 

The habilitation thesis is structured around four main research directions, underlined by 

our scientific papers published after obtaining the PhD. Each direction of research mentioned 

in the thesis involved the identification and thorough research of relevant and current issues of 

the scientific debate in complementary areas, namely: corporate reporting, assurance services 

and sustainability. 

According to the recommendations of the National Council for Attestation of Academic 

Degrees, Diplomas and Certificates, the structure of the thesis is the following: the summary, 

scientific, professional and academic achievements, career evolution and development plan, 

and the final part dedicated to bibliographic references connected to the content of the 

habilitation thesis. 

The first part of the thesis, entitled “Scientific, professional and academic 

achievements”, is structured in two sections. 

Section I. “Scientific, professional and academic contributions after obtaining the PhD” 

describes the main landmarks of my personal development from a scientific and academic point 

of view, highlighting the academic and teaching stages within the Faculty of Economics and 

Business Administration of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași. The results obtained 

during this period are presented from two perspectives, didactic and scientific. From a didactic 
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point of view, we considered that the courses we taught, the main areas of professional interest, 

as well as the activity of guiding BA and MA students are relevant. From a scientific 

perspective, we relied on the main published papers (many of which were presented at 

international scientific conferences) and their impact, visibility and recognition by the national 

and international academic community. I consider that an extremely relevant aspect for my 

academic evolution is the participation in doctoral advisory committees and PhD defense 

committees, as well as the involvement in research grants or various other types of projects. 

Section II is dedicated exclusively to the presentation of the main results of our scientific 

research activity in the field of Accounting, after obtaining the PhD. 

This part of the habilitation thesis sums up representative fragments from the relevant 

publications in which the results of the research activity were disseminated, most of them being 

circumscribed to current topics of international interest. They have given me the opportunity to 

capitalize on the opportunities created by the financial scandals involving financial auditors, by 

the growing concerns about sustainable development, by the emergence of new rules for 

financial auditors, by new forms of corporate reporting and the assurance of new reports. Many 

of these developments have paved the way for interdisciplinary research and for approaching 

some traditional themes from different perspectives. The four directions of research are 

approached from the angle of the contributions to various topics of study: 

• contributions to non-financial reporting; 

• contributions to statutory audit and other assurance services; 

• contributions to the practice of financial audit and internal audit; 

• contributions to topics of interdisciplinary scientific interest. 

Through the works published in the above-mentioned fields, I traced, both theoretically 

and empirically, the way in which the assurance services evolved, especially the statutory audit, 

the novelties in corporate reporting (especially in non-financial reporting), the recent goals of 

sustainable development, the barriers and challenges it has to face. 

In the second part of the habilitation thesis (Part B. “Evolution and development of the 

scientific, academic and professional career”), we outlined a plan for the development of the 

scientific activity, as well as the directions for the development of the academic and 

professional career, starting from the objective analysis of the present situation. Consequently, 

we brought arguments in favor of the prospects of achieving the objectives, but we also 

discussed the threats and the risks in accomplishing our aims. This part comprises three 

sections, corresponding to the plan for the development of the scientific activity, the directions 

of development of the academic and professional career, as well as the ability to coordinate 
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young researchers and form research teams. The specific objectives underlying this 

development plan take into account: a better synchronization of the teaching activity with the 

scientific research activity; deepening the knowledge and acquiring new skills and 

competencies applicable in the teaching activity; improving the quality of the research activity 

by increasing the degree of novelty, visibility and relevance of the research in the field of 

Accounting. Considering the current international research trends, the results obtained so far in 

the research activity, the identified limits, and especially the economic and social realities at 

the European and international levels, we highlighted in this part of the thesis the main research 

directions we are currently interested in. The final part of this section is dedicated to the 

presentation of projected activities in coordinating young researchers and setting up research 

teams. 

I think that this habilitation thesis, as well as the results obtained so far, underline my 

scientific and didactic skills and give credibility to the objectives presented in the scientific, 

academic and professional career development plan, one of these objectives being obtaining the 

title of professor and doctoral supervisor in the field of Accounting. 


