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Teza de abilitare Integrarea tehnologiilor informaționale în organizații, prezintă într-o formă 

sintetizată parcursul și principalele realizări de după momentul susținerii tezei de doctorat în 

domeniul Contabilitate, în anul 2004, precum și perspectivele de dezvoltare a carierei din 

punct de vedere profesional, academic și cel al cercetării științifice. 

Lucrarea este organizată în trei secțiuni: 

Prima secțiune, intitulată Cariera academică, științifică și profesională, prezintă sintetizat 

parcursul educațional, parcursul profesional, relevanța și impactul cercetărilor științifice. 

Parcursul educațional este format din studii universitare de licență în domeniul Contabilitate, 

două programe de masterat și studii doctorale în domeniul Contabilitate, toate în cadrul 

Academiei de Studii Economice din București. 

Parcursul profesional include o carieră didactică și de cercetare de peste 25 ani, completată 

și de un parcurs managerial de peste 10 ani în cadrul Academiei de Studii Economice din 

București pe zona administrativă sau cea a coordonării unor proiecte. Parcursul profesional 

include activități în cadrul CECCAR din anul 2007 și în cadrul ARACIS din anul 2004. 

Relevanța și impactul cercetărilor științifice sunt punctate de principalele articole științifice și 

cărți/manuale universitare publicate, citări importante ale unor lucrări, precum și activitatea 

ca director sau membru în cadrul unor contracte de cercetare.  

A doua secțiune, intitulată Contribuții și realizări în cercetarea științifică, prezintă sintetic 

principalele cercetări și rezultate științifice pe cele două direcții pe care m-am concentrat 

după susținerea tezei de doctorat: 

Prima direcție de cercetare este cea legată de tehnologiile informaționale care pot fi integrate 

în procesul educațional. În cadrul acestei direcții de cercetare m-am concentrat inclusiv pe 

cercetări legate de măsurarea performanței academice a studenților, performanța cadrelor 

didactice și performanța programelor de studii din universități. În același timp m-am 

preocupat și de măsurarea performanței academice prin intermediul sistemelor informatice 

pentru managementul integrat din universități. 

Universitățile zilelor noastre sunt organizații complexe în care gestiunea proceselor și a 

fluxurilor informaționale este privită cu mare interes, optimizarea acestora fiind un considerat 

un obiectiv prioritar. Informatizarea sistemului de management universitar conduce la 

descentralizarea și optimizarea fluxurilor informaționale precum și la o mai buna gestionare 

a resurselor implicate in acest proces (Brynjolfsson, 2003), fiind agreată ideea că investițiile 

IT afectează în mod pozitiv performanța organizațională (Bulchand-Gidumal &  Melián-

González, 2011). 

În lucrare sunt prezentate cercetările privind integrarea rețelelor sociale în procesul 

educațional, cercetări care au fost începute cu mulți ani înainte de amploarea pe care au luat-

o acestea. În prezent este de notorietate că rețele de socializare, apărute ca mijloc de 

comunicare s-au extins rapid căpătând noi și noi functionalitati, integrându-se cu diverse 

instrumente și platforme destinate procesului educațional. 



Universitățile care încurajează utilizarea noilor tehnologii în procesul educațional văd efectul 

creșterii în performanței academice a studenților (Al-Rahmi et al. 2013). Performanța 

academică poate fi măsurată prin gradul de atingere a obiectivelor educaționale propuse. 

Performanța poate fi evaluata si în funcție de perspectiva utilizatorilor, fiind măsurată pe baza 

pe experiența lor, bazându-se pe același set de atribute ca și așteptările (Spreng  et al. 1996). 

În ceea ce privește bune practici din domeniul academic și măsurarea performanței 

academice, am realizat cercetări prin care am propus și testat un set de indicatori de 

performanță pentru aprecierea studiilor universitare de licență și master, din două 

perspective: cea a programelor de studii și din punct de vedere al disciplinelor studiate.  

Performanța academică a studenților poate fi influențată de diverși factori, cum ar fi: vârstă, 

gen, numărul de ore de studiu alocate, mediul economic-social din care provin, starea civilă, 

situația politică anterioară și actuală, tipul pregătirii anterioare, zona rezidențială în care 

trăiesc etc.   

Preocupat fiind de performanța academică a studenților am realizat cercetări bazate pe 

analiză cantitativă prin care am studiat influența unor factori anteriori studiilor universitare 

asupra performanței academice a studenților.  

A doua direcție de cercetare este cea legată de tehnologiile informaționale care pot fi 

integrate în procesele economice desfășurate în organizații. În cadrul acestei direcții de 

cercetare am avut în vedere inclusiv impactul acestor tehnologii asupra managementului 

organizației. 

Tehnologiile informaționale au evoluat în ultima perioadă, influentand evoluția economică și 

socială. De la nivel educațional până la nivel economic, în mod particular contabil apar tot mai 

multe provocări privind integrarea și automatizarea proceselor și lucrul de la distanță (on 

line). Contextul pandemic a accentuat utilizarea platformelor online și a determinat un salt 

tehnologic uriaș.  

Extinderea vânzărilor online, accentuate si mai mult de contextul pandemic a presupun 

integrarea mai multe tehnologii informationale ce includ platformele de vanzari cu 

componente de plăți online  precum și aplicațiile ce permit creșterea vizibilității pe internet și 

rețele de socializare. 

Utilizarea tehnologiilor informatice inovatoare poate constitui un avantaj pentru firmele care 

desfășoară activitate de comerț cu amănuntul. 

Pe lângă tehnologiile informatice cu caracter general pe care le utilizează o companie (de 

exemplu, un soft de contabilitate), firmele din domeniul comerțului cu amănuntul trebuie să 

utilizeze aplicații specifice, pentru vânzări. Gradul inovator al tehnologiilor specifice 

comerţului cu amănuntul se reflectă în gradul de interacţiune dintre firme şi clienţi, şi implicit, 

în gradul de satisfacţie al clienţilor. Astfel, tehnologiile avansate modifică interacţiunea firmă 

– client, prin introducerea unor noi instrumente interactive. Împreună cu o echipă de 

cercetători am realizat un studiu prin care am analizat modalitatea prin care se realizează 

comerțul cu amănuntul în România, dar și legătura dintre tehnologiile folosite în comerțul cu 

amănuntul și celelalte tehnologii informatice utilizate în firmă.  



Contextul pandemic actual a adus schimbări în toate domeniile, inclusiv în domeniul 

contabilității și activitățile compartimentului financiar-contabil din cadrul organizațiilor. 

Schimbările care au avut loc într-un timp foarte scurt, au implicat în mod inevitabil integrarea 

unor tehnologii informaționale în activitatea angajaților din domeniul contabilității care până 

în anul 2019 se utilizau la scară redusă sau nu se utilizau deloc. Pandemia a pus angajații din 

România în fața unei situații fără precedent până acum: cei care puteau lucra la distanță nu 

au mai mers la serviciu. Printre aceștia, s-au numărat și contabilii. În mod evident, 

desfășurarea activităților unei companii presupune existența unui departament financiar-

contabil funcțional, inclusiv în vremuri de pandemie. Înregistrările contabile nu se amână sau 

se suspendă; conform legislației, acestea trebuie realizate la zi.   

În acest context, am realizat un studiu privind implicațiile socio-economice generate de 

pandemia COVID 19 vizavi de profesioniștii din domeniul contabilității și activitățile 

compartimentului financiar-contabil din cadrul organizațiilor în perioada afectată. Pentru 

profesioniștii contabili din România a apărut în timpul pandemiei un caz de investiție masivă 

în muncă de situație deoarece a fost direcționată de către angajator.  

A treia secțiune, intitulată Perspective de dezvoltare carierei academice, științifice și 

profesionale, prezintă principalele direcții de acțiune pentru continuarea și dezvoltarea 

carierei. Sunt precizate aspecte legate de formarea continuă, relația cu studenții, cu colegii, 

cu alte cadre didactice, cu alți cercetători din universitate sau din afara ei, cu mediul de 

afaceri. Sunt avute în vedere tehnologiile noi integrate în procesul de educațional, 

dezvoltarea de resurse de învățare interactive, aspirațiile în ceea ce privește dezvoltarea de 

noi proiecte informatice destinate mediului universitar sau de afaceri.  

De asemenea sunt prezentate principalele axe de cercetare avute în vedere în viitor și 

obiectivele în ceea ce privește publicarea de material științific. 

 


