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Rezumat  
 

Prima parte a tezei de abilitare este dedicată Secţiunii I: „Realizări ştiinţifice, 
profesionale şi academice, pe direcţii tematice disciplinare sau interdisciplinare”, derulată pe 7 
capitole. 

Capitolul 1 „Autobiografie ştiinţifică, profesională şi academică” cuprinde o scurtă 
autobiografie personală.  

În data de 27 februarie 2004 am susţinut public teza de doctorat cu titlul Contabilitatea şi 
eficienţa leasingului în economia românească, în domeniul Contabilitate, în cadrul Facultăţii de 
Ştiinţe Economice şi Gestionarea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. 

În cei peste 10 ani scurşi de la dobândirea titlului de doctor, preocupările mele ştiinţifice s-au 
manifestat în diferite arii de cercetare cum ar fi analiză financiară şi diagnostic financiar, 
contabilitate, evaluarea perfomanţelor companiei, noua economie şi impactul asupra evaluării 
performanţelor corporative, teorile firmei, guvernanţa corporativă sau diverse abordări 
macroeconomice cum ar fi criza financiară, riscul de ţară, piaţa de capital, politica fiscală sau piaţa 
de leasing.  In aceasta perioadă publicaţile mele s-au concretizat în: 15 cărţi/capitole în cărţi; 89 
articole, din care 6 articole ISI, 57 article indexed BDI, 20 articole în volume ale unor conferinţe 
internaţionale şi alte 6 articole in jurnale acreditate CNCSIS. Impactul ştiinţific al lucrărilor 
publicate se materializează în identificarea până în prezent a cca 138 de citări. Aş dori de 
asemenea să subliniez faptul că, în aproximativ 70 % din lucrările  publicate, am participat în 
calitate de prim autor sau de  autor corespondent, evidenţiind astfel poziţia mea de lider în 
procesul de cercetare efectuat. 

         In Capitolul 2 “Analiza şi diagnosticul stării financiare a companiei”, am prezentat 
principalele contribuţii aduse în această arie de cercetare. Considerând că,  în primul rând un bun 
analist financiar trebuie să dovedeasca o bună cunoaştere a fenomenului contabil, pentru început aş 
dori să evidenţiez contribuţiile aduse în acest domeniu al contabilităţii, in cadrul capitolului        
2.1 “Contabilitatea: sursă principală de date pentru analiza şi diagnosticul financiar”. În 
acest sens, am colaborat alături de specialişti în domeniu, la elaborarea a 5 carţi în domeniul 
contabilităţii. De asemenea, în alte 11 articole indexate în fluxul internaţional, am evidenţiat 
tratamentul contabil al diferitelor aspecte mai speciale sau de noutate  în activitatea entităţii. 

Legătura cu mediul de afaceri o menţin prin exercitarea profesiilor liberale de expert contabil, 
consultant fiscal şi auditor financiar (stagiar).În acest sens am finalizat peste 20 de lucrări de 
expertiză contabilă şi fiscală, desemnate de Palatul de Justiţie din Cluj-Napoca, vizând  diverse speţe 
economice, pentru soluţionarea cărora am aplicat în practică cunoştinţele ştiinţifice acumulate. 

In Capitolul 2.2 “Analiza financiară a companiei” am reflectat contribuţia mea în 
domeniul analizei financiare, care s-a materializat în numeroase studii, atâta timp cât această 
reprezintă disciplina pe care o predau de aproape 16 ani în facultatea noastră. În acest sens, am 
investigat diverse aspecte ale analizei fnanciare, utile pentru fundamentarea deciziilor diferitelor 
categorii de utilizatori cum ar fi: instrumentele analizei financiare, relaţia între profitabilitate, 
rentabilitate şi creştere, echilibrul financiar, fluxul de numerar, performanţele bursiere, efectele 
crizei financiare asupra performanţelor afacerii etc. In acest domeniu am publicat: 6 cărţi, 15 
articole indexate B+, 7 articole în volumele unor conferinţe internaţionale. 

Anul 2008 a marcat predarea unei noi disipline intitulate Diagnostic financiar în cadrul 
studiilor de masterat din facultatea noastra. Din acest motiv, am avut numeroase contribuţii în 
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sfera diagnosticului financiar, pe care le-am sintetizat in Capitolul 2.3 „Diagnosticul financiar al 
companiei”, amintind în acest sens elaborarea unor modele de diagnostic financiar pentru 
evaluarea stării financiare a companiei.  

Mai departe, în Capitolul 3 “Creşterea rolului performanţelor non-financiare în analiza şi 
diagnosticul performanţelor companiei în contextul noii economii”, am prezentat 
caracteristicile etapelor de devoltare socio-economică care au condus la apariţia noii economii şi 
am subliniat de asemenea implicaţiile asupra modelelor de reevaluare a performanţelor companiei. 
Alte arii de interes în acest sens au vizat: performanţa-un concept în dezvoltare, analiza riscului de 
insolvenţă utilizând factorii non-financiari, sustenabilitatea şi nevoia de responsabilitate socială 
corporativă etc. Aceste contribuţii au fost valorificate în: 2 cărţi/capitole în cărţi, 1 articol ISI, 7 
articole indexate BDI, 4 articole  publicate în volumele unor conferinţe internaţionale. 

În Capitolul 4 “Performanţa socială şi de mediu- noi dimensiuni ale performanţei în 
contextul noii economii”, am prezentat nevoia de evaluare a perfomanţelor sociale şi de mediu la 
nivelul companiei, am determinat în ce măsură perfomanţele sociale şi de mediu contribuie la 
creşterea performanţelor financiare la nivelul economiei romaneşti şi am efectuat de asemenea 
studii empririce la nivelul bancilor din România cu scopul de a reflecta importanţa perfomanţelor 
non-financiare  in sectorul financiar din România. 

Un domeniu de extremă noutate care a făcut obiectul preocupărilor mele în special în 
perioada 2011-2013 constă în analiza perfomanţelor de guvernanţă corporativă ale companiei, 
despre care am făcut referire în Capitolul 5 “Perfomanţele de guvernanţă corporativă - o altă 
nouă dimensiume a performanţei în contextul noii economii”. În noul context al dezvoltării 
durabile sunt restabilite noi standarde de evaluare a perfomanţelor companiei care privesc 
guvernanţa corporativă cât şi perfomanţele sociale şi de mediu, ca elemente non-financiare ce vin 
să completeze evaluarea perfomanţelor companiei strict pe baze financiare. Contribuţiile 
importante s-au materializat în: evaluarea sistemului de guvernanţă corporativă ale companiilor ce 
activează pe piaţa de capital din România, inclusiv elaborarea unui scor de guvernanţă corporativă 
sau identificarea măsurii în care perfomanţele de guvernanţă corporativă contribuie la 
îmbunătăţirea performanţelor afacerii. 

Rezultatele cercetării în domeniul guvernanţei corporative s-au materializat în:1 carte în 
limba engleză, publicată la o editura internaţonala de prestigiu, 2 articole ISI, 4 articole indexate 
B+. 

  În Capitolul 6 “Elaborarea unor modele de diagnostic global a perfomanţelor 
companiei” am evidenţiat preocupările mele de a evalua perfomanţele globale ale companiei 
reliefând măsura în care se manifestă  fiecare din cele patru dimensiuni ale perfomanţei respectiv 
perfomanţa financiară, perfomanţa de guvernanţă corporativă, perfomanţele sociale şi cele de 
mediu.  Pe tematica diagnosticului global al afacerii am publicat: 3 capitole în cărţi, 3 articole ISI 
şi 2 articole indexate B+.  

În Capitolul 7 “Alte arii de cercetare. Concluzii şi remarci”, am prezentat alte domenii de 
cercetare care au făcut obiectul preocupărilor mele, incluzând pe lângă aspectele microeconomice 
şi pe cele macroeconomice. În ceea ce priveşte analiza macroeconomică, preocupările mele au 
vizat: efectele crizei financiare asupra economiei româneşti; relaţia între dezvoltarea pieţei de 
capital şi dezvoltarea economică; riscul de ţară în contextul integrării României în Uniunea 
Europeană; piaţa leasingului; veniturile fiscale etc. Astfel de studii s-au valorificat in 6 articole 
indexate B+ şi 3 articole  publicate în volumele unor conferinţe internaţionale. 
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 A doua parte a tezei de abilitare cuprinde Secţiunea II: “Planul de dezvoltare al carierei” 
care include direcţiile de dezvoltare didactice şi de cercetare ale autorului. 

În ceea ce priveşte cariera academică, după ce voi obţine atestatul de abilitare, vreau  sa 
îmi depun candidatura pentru un post de profesor în facultatea noastră. În ceea ce priveşte 
activitatea de predare, doresc să introduc un curs nou de Diagnostic global al entităţii 
economice, pe lângă cursurile de Analiză financiară şi Diagnostic financiar pe care le predau în 
prezent. 

Legat de activitatea de cercetare, intenţionez continuarea preocupărilor de cercetare în 
direcţia elaborării unor modele de diagnostic global ale entităţiii economice, atât prin utilizarea 
unor metode deterministe cât şi a unor metode statistice. De asemenea doresc adâncesc analiza 
performanțelor în afaceri ale companiilor prin prisma investigării influenței unor factori 
macroeconomici cu rol determinant pentru performanțele in afaceri ale companiilor. Am în 
vedere aici investigarea unei posibile influența a guvernanței publice, a politicilor fiscale a 
gradului de dezvoltarea economică, a nivelului economiei subterane sau a nivelului corupției 
asupra performanțelor de afaceri. De asemenea, intenționez să continui pe linia investigării 
influenței factorilor socio-culturale (cum ar fi cultura, religia sau fericirea) asupra stimulării 
investiționale a companiilor, a antreprenoriatușui, cu rol direct în creșterea perfomanțelor în 
afaceri ale companiilor și implicit a dezvoltării economiei în ansamblul său.  


