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În această teză de abilitare mi-am propus să prezint principalele elemente ce caracterizează 

evoluția carierei mele academice, profesionale și științifice, după obținerea titlului de doctor în 

Contabilitate în anul 2003, dar și cele mai importante direcții pe care intenționez să le urmez 

pentru dezvoltarea carierei, plecând de la premisa că activitatea profesională este un act de 

instrucție și educație benefic pentru mediul academic. 

De asemenea, în teză este evidențiată capacitatea de a lucra în echipe de cercetare și de a 

coordona tineri cercetători, ceea ce oferă premisele atingerii obiectivelor de dezvoltare propuse, 

respectiv dorința de a face performanță universitară și de a crește calitatea activității științifice. 

Am fost convinsă că studiul permanent și răspunderea față de propria activitate profesională și 

didactică pot conduce la rezultate pozitive în învățământul superior. Mi-am creat un stil didactic 

propriu, interactiv și dinamic, care mi-a permis să ofer studenților, cu acuratețe, rezultatele 

cunoștințelor dobândite în activitatea de cercetare. 

Contabilitatea, componentă a științelor pozitive, interacționează cu multe discipline 

științifice și aduce valoare adăugată în ansamblul științelor economice. Este oare contabilitatea 

o artă? sau un sistem informațional? sau o practică socială? Răspunsul este DA la toate acestea 

și, în plus, contabilitatea este și un limbaj al afacerilor. Tocmai de aceea, întreaga mea activitate 

științifică a fost dedicată cercetărilor din domeniul științelor economice și orientată către 

problemele actuale ale contabilității, conectate cu tot ceea ce este preocupare și modern în 

domeniu, pe plan național și internațional.  

Prima parte a tezei de abilitare include informații despre cariera profesională, prezentând 

detalii despre studii și realizări în plan didactic, implicarea în activitățile de diseminare a 

rezultatelor cercetării,  precum și recunoașterea socială a eforturilor depuse în activitatea 

profesională. 

Partea a doua a tezei de abilitare cuprinde direcțiile de cercetare pe care m-am concentrat 

după susținerea tezei de doctorat, fiind dedicată principalelor realizări științifice, profesionale 

și academice.  

În primul capitol, Cercetări privind evaluarea în contabilitate. Metode și tehnici specifice 

contabilității, este vorba despre o sinteză a cercetărilor pe care le-am realizat în domeniul 

contabilității manageriale și financiare: politicile contabile specifice contabilității manageriale; 

calculația costurilor și a rezultatelor; demersuri noi în analiza performanțelor prin intermediul 

contabilității de gestiune; fondul de idei circumscris contabilității financiare, respectiv studiul 



principiilor contabilității financiare, metodele și tehnicile de lucru proprii contabilității, 

evaluarea la valoarea justă, național și internațional în reglementările contabile. 

Al doilea capitol, Considerente economice, sociale și de mediu privind dezvoltarea 

sustenabilă. Comportamentul consumatorilor și factori determinanți ai acțiunilor acestora în 

scopul creșterii performanțelor economice, conține rezultatele studiilor efectuate în ultimii ani 

în domenii de interacțiune cu contabilitatea, cum ar fi dezvoltarea durabilă: modalități de 

educare și convingere a populației să realizeze o colectare selectivă a deșeurilor, pornind de la 

beneficiile pe care le aduce o astfel de operațiune asupra mediului și economiei; decizia de 

reciclare a deșeurilor electronice - modul de receptare al unui astfel de comportament și 

impactul asupra mediului economic. 

Cel de-al treilea capitol, Cercetări economice în contextul pandemiei de COVID-19. 

Abordări naționale și internaționale, este destinat unei teme extrem de actuale și anume 

pandemia. Am studiat în cercetările mele efectele pe care le are pandemia asupra companiilor 

aeriene - prin schimbările pe care le impune respectarea distanțării sociale, asupra rețelelor 

social-media - prin evaluarea modului în care este prezentată acceptarea de către populație a 

vaccinării, asupra economiei naționale și forței de muncă - prin schimbările intervenite în 

modalitățile de desfășurare a muncii în condiții de pandemie.  

A treia parte a tezei de abilitare este dedicată planurilor de evoluție și dezvoltare a carierei 

profesionale, științifice și academice, prin extinderea și aprofundarea preocupărilor științifice pe 

care le-am avut până în prezent, prin utilizarea discursului pedagogic ancorat într-un larg câmp 

de cultură economică, cu deosebire contabilă, precum și prin crearea de produse științifice 

valoroase, care prin ideile și soluțiile propuse să fie un dinamic valorizator al literaturii de 

specialitate, dar să aibă și un pronunțat caracter operațional, pragmatic, să fie armonizate într-

un peisaj interdisciplinar și plurivalent. 

 


